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RESUMO 

 

 

A presente tese tem por objetivo investigar a relação de Florbela 

Espanca e Sibilla Aleramo com seus países, respectivamente Portugal e Itália, com a cultura e 

com a literatura feminina de sua época. Além disso, pretende revisitar o espaço do autor, 

especialmente na escrita de si. Para tanto, realiza uma leitura de textos canônicos e 

de outros estudos, publicados mais recentemente, para ver de que maneira houve um 

aprofundamento da discussão sobre a figura autoral. A seguir, analisa o uso que as 

autoras fizeram de alguns gêneros textuais em primeira pessoa, como contos, romance de 

cunho autobiográfico e diários, além de cartas e cadernos de anotações. A hipótese principal 

desta tese é a de que, com suas obras, essas autoras contribuíram para a ampliação de um 

espaço criativo mais autêntico para a escrita de mulheres no início do século XX. 
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ABSTRACT 

 

This thesis aims to investigate the relationship Florbela Espanca and Sibilla Aleramo have 

with their countries, Portugal and Italy, respectively, with the culture and women's literature 

of their time. In addition, we revisit the space of the author, especially in the writing 

of themselves. For that, we examine canonical texts and other more recent studies in order to 

find out the ways in which the discussion of the authorial figure developed. Next, we analyze 

the authors’ use of some first-person genres, such as short stories, an autobiographical novel 

and diaries, as well as letters and notebooks. The main hypothesis of this thesis is that, with 

their works, these authors have contributed to the expansion of a more authentic creative 

space for women’s writings at the beginning of the 20th century. 

 

 

Keywords: Authorial figure. Florbela Espanca. Sibilla Aleramo. 
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ABSTRACT 

 

La presente tesi ha per scopo ricercar il rapporto di Florbela Espanca e Sibilla Aleramo con i 

loro paesi, rispettivamente Portogallo e Italia, con la cultura e la letteratura femminile della 

loro epoca. Inoltre, si pretende rivisitare lo spazio dell’autore, specie quello della scrittura di 

sé. Perciò, realizza una lettura di testi canonici e di altri studi, pubblicati più recentemente per 

vedere in quale maniera c’è stato un approfondimento della discussione sulla figura 

dell’autore. Dopo questo, analizza l’uso che le autrici feccero di alcuni generi testuali in prima 

persona, come racconti, novella di matrici autobiografica e diari, oltre alle lettere e taccuini. 

L’ipotesi principale di questa tesi è quella secondo la quale, con le sue opere, queste autrici 

contribuirono per l’ampliamento di uno spazio creativo più autentico per la scritta di donne 

agli albori del XX secolo. 

 

 

 

Keywords: Autoria. Florbela Espanca. Sibilla Aleramo.  
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INTRODUÇÃO 

Assim como falham as palavras 

quando querem exprimir 

qualquer pensamento,  

assim falham os pensamentos 

quando querem exprimir  

qualquer realidade.  

(A.Caeiro) 

 

 

O trabalho desenvolvido nas próximas páginas nos acompanha há alguns anos. 

Florbela Espanca foi uma poetisa portuguesa, nascida em fins do século XIX e morta por 

suicídio em 1930. Admiramos seu trabalho desde adolescentes, principalemente pelos belos 

sonetos que compôs, únicas obras que conhecíamos à época. Sibilla Aleramo, por sua vez, 

fomos conhecer através de Uma mulher, seu romance de estreia, em 2008, ao prepararmos 

material sobre escrita feminina para um concurso público. Também nasceu na segunda 

metade do século XIX e morreu de causas naturais em janeiro de 1960.  Sua escrita se dividia 

em vários gêneros. Imaginávamos que elas fossem duas mulheres totalmente diferentes, mas 

nossa pesquisa para o desenvolvimento desta tese provou que estávamos ligeiramente 

equivocadas. Embora haja muitas dissonâncias, há aspectos pessoais muito importantes que as 

aproximam. 

Antes de começarmos, porém, é importante delimitar nosso campo de pesquisa. 

Trabalharemos com a escrita de si em diários, cartas e textos autobiográficos e ficcionais, 

além dos cadernos de notas de Sibilla Aleramo. Para isso, analisaremos teorias sobre o autor 

desenvolvidas ao longo do século XX. O autor que produz os textos sobre os quais nos 

dedicaremos é o autor textual, e quando nos referirmos ao escritor, adotaremos a 

nomenclatura autor empírico, como definida por Umberto Eco. Para a questão do autor, 

trabalharemos com os textos já clássicos de Proust, Barthes, Foucault e Agamben, além de 

Italo Calvino, cujo texto imaginamos que seja pouco conhecido no Brasil por não ter sido 

ainda traduzido, além de Carla Benedetti, crítica literária e professora universitária italiana. 

Em função do relativo ineditismo de Calvino, decidimos explorá-lo bastante. Já há muitos 

trabalhos com os autores anteriormente citados e nos agradou muito a alegoria utilizada por 

Calvino para identificar o autor como alguém presente nos textos, classificando-o como o 

primeiro personagem a ser criado pelo escritor.  

Os dois primeiros capítulos de nosso trabalho são dedicados, respectivamente, à 

questão do autor no século passado e à escrita de si. Ao longo do século XX, muito se discutiu 
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sobre o autor, porque se desejava demonstrar como o autor textual é um outro, diferente do 

autor empírico. A escrita de si começa a ser debatida no século XX, mas como o autor ainda 

não é uma questão fechada, oferece ainda argumento a muitos estudos. 

Nos capítulos seguintes, faremos uma breve biografia de cada autora, situando-as em 

seus países e em seu lugar de escritoras no desabrochar do século XX, com todos os 

problemas que essa combinação implica. Ser mulher nesse período já era nascer numa 

condição de submissão, mas ousar ir além do papel de dona de casa era visto como 

inaceitável, quem ousava era imediatamente afastado do círculo familiar, visto com censura 

pela maior parte da população e a própria lei italiana designava a mulher como um objeto que 

pertencia primeiro ao pai, depois ao marido. No caso das nossas autoras, a ousadia amorosa 

ainda se acresce a esse esquema como um catalizador dos problemas que enfrentariam. 

Afinal, não era permitido à mulher ousar no amor ou na busca de uma individualidade. Nossas 

autoras não se conformaram com casamentos infelizes e buscaram um amor que estabilizasse 

essa faceta de suas vidas, mas, infelizmente, não foram bem sucedidas em tal busca. Mesmo 

parecendo ser uma boa pessoa, o último marido de Florbela não conseguiu satisfazer os 

sentimentos da esposa. Uma pessoa feliz não se suicida. Sibilla buscou esse sentimento 

verdadeiro mais vezes e de maneira mais heterogênea, mas também não encontrou um amor 

que a acompanhasse nos últimos dias. Restou-lhe o diário, seu fiel companheiro em que 

escreveu até poucos dias antes de morrer. Florbela também escreveu um diário, no último ano 

de vida, mas esse gênero textual não a conquistou.  

São os diários íntimos que constituem o tema do capítulo seguinte. Neles 

pesquisaremos, em primeiro lugar, a existência de um autor. Depois, o modo como esses 

diários foram usados por nossas autoras. Tentaremos também entender se elas os escreveram 

com intenção de publicá-los ou não. O diário em sua origem foi gerado como uma obra para 

escrita particular. Com o advento da sua publicação, como mudou essa configuração? O diário 

foi, para nossas autoras, uma obra para disciplinar a alma, rever o dia, pensar a vida e os 

problemas em busca de uma solução ou de um desabafo? Passou a existir um autor em vista 

dessa súbita notoriedade do diário? 

Ao terminarmos a leitura dos diários entramos em outro território difícil de 

determinar se há ou não um autor: a correspondência. Em O que é um autor, Foucault diz que 

“uma carta privada pode bem ter um signatário, mas não tem um autor”
1
 e diz logo a seguir, 

                                                 
1
 (FOUCAULT, s/d, p 46) 
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na mesma página, que a função autor é “característica do modo de existência, de circulação e 

de funcionamento de alguns discursos no interior de uma sociedade”. A carta não terá mesmo 

um autor? Levando em consideração que no momento de escrita ninguém considera a carta 

como uma obra a publicar, poderíamos pensar que não, pois não haveria circulação dos 

discursos contidos nessa obra. No entanto, ao escrevermos uma carta seguimos determinada 

práxis, existe uma etiqueta, existem normas para se redigi-la que são adaptadas por questões 

extratextuais, que vão do relacionamento existente entre emissor e destinatário aos códigos 

aplicados a cada assunto tratado. Uma carta de amor não pode ser igual a uma carta que 

comunica um falecimento. Sendo assim, porque não admitir que quando paramos e pensamos 

em como escrever determinadas cartas, não estamos, nesse momento, criando um personagem 

autor para expressar nossos sentimentos em palavras? É esse um dos pontos que 

examinaremos ao desenvolvermos esse capítulo, além de questões temáticas e 

organizacionais. 

Após as cartas adentraremos o terreno ficcional, com os contos de Florbela e o 

romance de Sibilla. São obras que de certa maneira tornam visíveis as diferenças entre nossas 

autoras, pois enquanto Florbela tem uma obra majoritariamente escrita em terceira pessoa, 

mesmo com temática autobiográfica, Sibilla adota a primeira pessoa. Curiosamente, a 

primeira pessoa de Sibilla universaliza seu texto quando vem acompanhada do anonimato 

atribuído aos personagens. Mesmo falando de si, seu discurso se aplica a qualquer mulher. 

Não existiria, então, uma aproximação na ficção de nossas autoras? 

O último dos capítulos acerca da escrita de nossas autoras é dedicado a um caderno 

que Sibilla manteve por muitos anos, mesmo antes de sua atividade como escritora. Nele 

analisaremos também alguns artigos de Sibilla dedicados à escrita feminina, publicados em 

revistas ou apresentados oralmente em encontros antes de serem reunidos num volume. 

E, de linha em linha, chegamos ao  capítulo final, no qual, após analisar as suas 

atividades como escritoras, escreveremos sobre a hipótese com que vimos trabalhando desde 

que as conhecemos: a de que ambas, Florbela e Sibilla, contribuíram para a ampliação do 

espaço da escrita feminina com suas obras, pois ao ultrapassar os limites normalmente 

impostos à mulher escritora, e ao ir além do que a sociedade permitia à mulher de então, elas 

mostraram que com ousadia e coragem pode-se ir muito  longe. Florbela e Sibilla foram, cada 

uma à sua maneira, sibilas do século XX, abrindo espaço para que outras autoras pudessem se 

lançar no mercado editorial.  
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Pretendemos anexar ao fim do trabalho algumas informações sobre o alcance das 

nossas autoras nos dias de hoje, a íntegra de alguns textos com que trabalhamos e algumas 

fotos. É nossa intenção, após concluirmos nossa pesquisa, organizar e traduzir para posterior 

publicação uma seleção das cartas do espólio de Sibilla, valendo-nos das conclusões tiradas 

dessa pesquisa para um estudo crítico, na forma de prefácio. 
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1.  AUTORIA E INTERPRETAÇÃO: 

 

Era uma vez, um príncipe que desejava viver eternamente. Ele saiu de seu reino e 

viajou por terras muito distantes até encontrar um lugar cujos habitantes se tornavam imortais. 

Permaneceu ali por muitos e muitos séculos, até que começou a ficar curioso acerca do 

destino de seu antigo reino. Após muito insistir, conseguiu permissão para visitar sua antiga 

casa, com a ressalva de que, em hipótese alguma, descesse do cavalo, pois ele era o último elo 

entre a vida eterna e a mortalidade. Enquanto viajava para ter aquela que seria sua maior 

decepção, dois senhores idosos o abordaram duas vezes, um de cada vez, cada um com uma 

barba de diferente comprimento, ambos pedindo-lhe ajuda. Nas duas vezes, ele negou. O 

príncipe, para quem não parecia ter passado sequer um dia desde quando abandonara sua 

família, constatou que não conhecia mais ninguém. Seus pais, irmãos, amigos, todos estavam 

mortos, exceto ele.  

Voltando para sua casa, após confrontar a triste verdade, encontrou um terceiro 

senhor, este com uma barba muito mais longa do que as dos outros dois. Ao ouvir o pedido de 

ajuda, ele decidiu ajudar e desceu do cavalo. Ao tocar o solo, caiu morto e desapareceu no pó, 

assim como o senhor, que era ninguém menos que a morte. Ele desceu do cavalo não porque 

tivesse se tornado misericordioso de repente; desceu porque constatou que a eternidade não 

vale nada na solidão. 

Resumindo, esse texto é uma das fábulas reunidas por Italo Calvino em uma das 

obras mais curiosas publicadas por ele. Calvino as organizou em um volume porque tinha a 

noção de sua importância para a tradição literária e porque sabia que era questão de tempo 

para que elas, que pertenciam à tradição oral, se perdessem num mundo afogado em meio a 

tanta informação.  

Como toda boa fábula, essa tem uma lição moral implícita, mas não foi por ser um 

moralista que Calvino a escolheu. Foi porque através das gerações ela vem ensinando lições a 

crianças e a adultos. Ela, a fábula, não o seu autor. É bastante provável que tenha sofrido 

várias alterações até chegar a Calvino, assim como, involuntariamente, nós devemos tê-la 

modificado, aqui e ali, por nos termos baseado numa memória de quase 18 anos atrás, quando 

a lemos num exame de concurso para monitoria e como a contamos aos colegas de um curso 

de literatura brasileira naquele mesmo ano. Esses colegas, se hoje a contarem aos filhos, 

também a modificarão em alguns detalhes, não por desejarem alterá-la para que sirva aos seus 

desejos paternais, mas simplesmente porque a memória é falha. Daí a suposta necessidade de 
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escrever. Afinal, verba volant, scripta manent. 

Até a Idade Média, o autor era uma figura menor e era a palavra que importava, não 

quem a enunciava. Quando criou a Congregação do Index, a Igreja Católica listou livros 

proibidos; não autores. O autor era mais frequentemente castigado por aquilo que estava em 

seus livros do que por ser quem era fora deles. Foram as ideias publicadas em seus livros que 

levaram Giordano Bruno à prisão e posterior condenação, e foi por não negá-las, como fizera 

Galileu, que ele foi queimado no Campo de’ Fiori. Foucault declarou que “os textos, os livros, 

os discursos começaram efectivamente a ter autores (...) na medida em que o autor se tornou 

passível de ser punido, isto é, na medida em que os discursos se tornaram transgressores” 

(FOUCAULT, s/d, p.47).  

A partir de um dado momento, o autor passou a importar mais do que a própria obra e 

escrever sobre ele se tornou, de certa maneira, parecido com patinar sobre um lago congelado: 

passou a demandar uma certa concentração, pois qualquer distração poderia terminar numa 

queda e qualquer queda poderia terminar num buraco, levando quem se propunha a essa tarefa 

da aventura ao perigo em segundos. O rompimento do gelo causado pela queda não apenas 

molha, como pode também matar. Uma frase mal escrita sobre o autor pode não apenas 

desmentir uma afirmação ou uma tese inteira como pode afirmar o contrário do que se pensa, 

uma vez que as malhas sobre as quais se constrói a noção de autor são demasiado entrançadas 

para permitir deslizar por seus nós sem atenção.  

Do século XIX ao XX, muito se discutiu sobre o autor, sobre seus domínios e 

limitações e frequentemente confunde-se o autor empírico com o autor textual. Em função 

disso, parece-nos aqui o momento ideal para fixarmos a nomenclatura que adotaremos em 

nossa tese. Para autor empírico
2
, seguiremos a distinção de Eco, que o conecta ao cidadão que 

recebe os direitos autorais. No entanto, nos distanciamos de Eco logo a seguir, pois não 

concordamos com o termo autor-modelo, pela carga semântica que a palavra ‘modelo’ traz 

consigo. Pela definição, modelo é algo exemplar, que é imitado, que fixa diretrizes e para a 

escrita literária não há padrões fixos. Há modelos, sim, os quais funcionam mais como 

sugestões do que como imposições. A autor-modelo preferimos autor textual, porque o 

percebemos intimamente ligado ao texto, não ao contexto e tampouco a normas de como o 

autor deveria ser ou escrever. 

                                                 
2
 Umberto Eco trata dos conceitos de autor empírico e autor-modelo em vários livros, como Lector in fabula. 

Milano: Bompiani, 2001, e Sei passeggiate nei Boschi narrativi. Milano: Bompiani, 2000. 
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Havendo deixado bastante clara nossa posição, sentimo-nos à vontade para discutir 

como Sainte-Beuve reduziu a figura do autor textual a mero acessório da vida do autor 

empírico, desrespeitando a obra e o autor em nome de uma crítica conhecida como a vida e a 

obra. Veremos também como Proust se voltará contra essa postura. A atitude de Sainte-

Beuve, no entanto, só foi possível porque  

 

A teoria da literatura do século XIX lê o texto amiúde como expressão da 

subjectividade do autor empírico, anterior e exterior à enunciação. Esta 

leitura psicologista usa o texto como instrumento para conhecer o autor, 

comparando o discurso realizado com um pretenso projecto de discurso 

anunciado. Consideramos pelo contrário que a verdade desta “intenção” do 

“autor” nunca pode ser verificada. (EIRAS, 2005, p. 16) 

 

Por outro lado, é preciso considerar que essa separação entre autor empírico e autor 

textual não é simples. É necessário um exercício de separação, de abstração para entender a 

ruptura entre ambos e, principalmente, para entender que, enquanto o autor empírico é ‘uno’, 

o autor textual é múltiplo, surgindo diferentes facetas conforme a tipologia textual do 

momento em que emerge. Se é difícil chegar a um consenso na academia, imaginemos isso na 

mente de um leigo. Klinger, em sua tese, diz que nem a teoria e nem a nossa expiência foram 

capazes de nos convencer do apagamento completo da vida, e isso manteria vivo o nosso 

interesse no escritor.  

Complementando Klinger, citamos Iovinelli que diz “Em suma, se frequentemente 

não é possível uma válida distinção entre as obras que contam uma história verdadeira e as 

obras que contam uma história inventada, isso acontece porque os dois protocolos de escritura 

foram deliberadamente misturados”
3
.  Vemos, portanto, que as bases sobre as quais se apoiam 

as intuições acerca do autor são demasiado frágeis e elas se volatizam ainda mais quando 

pensadas em relação à escrita de si. 

Retornando a Sainte-Beuve, seu modelo de crítica foi combatido por Proust num 

estudo intitulado Contre Sainte-Beuve. Nesse estudo Proust procurará demonstrar como 

 

Um livro é o produto de um outro eu e não daquele que manifestamos nos 

costumes, na sociedade, nos vícios. Aquele eu, se desejamos tentar 

compreendê-lo, está no fundo de nós mesmos, tentando recriá-lo em nós é 

que podemos atingi-lo (PROUST, 1988, pp. 51-52) 

                                                 
3
Tradução minha do italiano para o português. Cabe acrescentar que, salvo o romance Uma mulher, que possui 

tradução brasileira, todas as traduções serão feitas por mim e o texto original será sempre reproduzido em 

rodapé. Insomma, se spesso non è possibile alcuna valida distinzione tra le opere che raccontano una storia vera 

e le opere che raccontano una storia inventata, ciò accade perché i due protocolli di scrittura sono stati 

deliberatamente confusi. (IOVINELLI, 2005, p.17) 
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Para Proust, a atitude de Sainte-Beuve representou um desrespeito ao autor e uma 

minimização da obra, além de deslocar o interesse do real actante da obra, o autor textual, e 

do produto desse autor, o texto. 

 

Sainte-Beuve desprezou todos os grandes escritores de seu tempo (...) 

Depois de ter rebaixado de forma incrível o romancista Stendhal, celebra, 

como meio de compensação, a modéstia dele, o procedimento educado do 

homem, como se não tivesse outra coisa favorável para dizer! (PROUST, 

1988, p. 25) 

 

Houve quem incentivasse Sainte-Beuve em tal prática e quem a achasse louvável, 

mas a análise que ele realizava era totalmente desligada do verdadeiro protagonista, o texto. E 

o fazia com dedicada ‘ciência’ como quem cataloga insetos e os afixa na cortiça, criando um 

mercado para esse tipo de interpretação, ignorando que quem escreve o texto, como disse 

Proust, é outro eu, diferente do autor empírico. 

Desde que a Modernidade trouxe à luz o autor, nunca foi tão importante atribuir uma 

assinatura a um texto. Cronistas como Arnaldo Jabor, Luís Fernando Veríssimo, ou colunistas 

como Martha Medeiros têm seus nomes insistentemente adicionados a textos que circulam 

pela internet, alguns textos bonitos, outros, medíocres, mas ligados a algum tema em voga e 

por isso os textos parecem assumir uma importância da qual o anonimato não é digno. E, 

embora na sociedade atual o sujeito se afirme num suposto anonimato, com nick names que 

lhe vendem a ilusão de proteção da identidade, a informação exige um nome que a ratifique, 

que lhe atribua um valor, mesmo que simbólico.  

 

(...) na ordem do discurso literário, e a partir da mesma época
4
, a função do 

autor não cessou de se reforçar: todas as narrativas, todos os poemas, todos 

os dramas ou comédias que se deixava circular na Idade Média no 

anonimato ao menos relativo, eis que agora, se lhes pergunta (e exigem que 

respondam) de onde vêm, quem os escreveu; pede-se que o autor preste 

contas da unidade de texto posta sob seu nome; pede-se-lhe que revele, ou ao 

menos sustente, o sentido oculto que os atravessa; pede-se-lhe que os 

articule com sua vida pessoal e suas experiências vividas, com a história real 

que os viu nascer. O autor é aquele que dá à inquietante linguagem da 

ficção suas unidades, seus nós de coerência, sua inserção no real
5
. 

(FOUCAULT, s/d, pp. 27-28) 

 

O autor a que se refere Foucault, entretanto, não é o empírico. A declaração de 

                                                 
4
 Século XVII. 

5
 Negrito nosso. 
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Rimbaud, em carta a Paul Demeny, “Porque Eu é um outro”
6
 e, pouco mais adiante, sua fala 

sobre os escritores “Se os velhos tolos não tivessem encontrado do Eu apenas o significado 

falso, não teríamos que varrer esses milhões de esqueletos que, há um tempo infinito, 

acumularam os produtos da sua inteligência caolha, declarando-se seus autores!”
7
, assim 

como a atuação de Proust, explicitando essa cisão entre autor empírico e textual, plantaram a 

primeira semente para a discussão que se daria anos mais tarde e que perdura até hoje. Em 

1952, ao escrever um artigo sobre suas experiências como escritora, Sibilla Aleramo declarou 

que “uma escritora existe – quando existe – nos seus livros”
8
. Inconscientemente, Sibilla 

tocava no tema central de uma discussão que eclodiria em 1968, com Barthes declarando o 

autor morto. Em O prazer do texto, Barthes diz: 

 

Como instituição, o autor morreu: a sua pessoa civil, passional, biográfica, 

desapareceu; despossuída, esta não exercita mais sobre a sua obra a 

paternidade formidável da qual a história literária, o ensino, a opinião, 

tinham a tarefa de renovar o conto; mas no texto, de algum modo, desejo o 

autor: preciso da sua figura (que não é nem a sua representação, nem a sua 

projeção), como ele precisa da minha (...)
9
.  

 

O autor textual persiste como parte do texto, dentro desse, não como elemento que 

lhe é externo, e a escrita é o único lugar onde ele se dá à vista. Ele aparece quando começa a 

escritura e vai progressivamente se apagando a cada linha que se aproxima do ponto final. 

 

Quem fala assim? (...) Jamais será possível saber, pela simples razão que a 

escritura é a destruição de toda voz, de toda origem. A escritura é esse 

neutro, esse composto, esse oblíquo pelo qual foge o nosso sujeito, o branco-

e-preto em que vem se perder toda a identidade, a começar do corpo que 

escreve. (...) (BARTHES, 2004, p. 57) 

 

Além disso, não se pode mais imaginar um autor soberano, original, porque a escrita 

em um determinado momento transformou-se em reescritura. A originalidade absoluta ficou 

na antiguidade, nas origens da escrita. Hoje, ao escrever, o autor convive com um leque de 

musas, não originárias do Olimpo ou de qualquer outra moradia de deuses, mas oriundas das 

                                                 
6
 Car Je est un autre. (RIMBAUD, 1975, p. 135) 

7
 Si les vieux imbéciles n’avaient pas trouvé du Moi que la signification fausse, nous n’aurions pas à balayer ces 

millions de squelettes qui, depuis un temps infini,! ont accumulé les produits de leur intelligence borgnesse, en 

s’en clamant les auteurs! (RIMBAUD, 1975, p. 135). 
8
 Una scrittrice esiste – quando esiste – nei suoi libri” (ALERAMO, 1997, p. 5). 

9
 Come istituzione, l’autore è morto: la sua persona civile, passionale, biografica, è scomparsa; spossessata, essa 

non esercita più sulla sua opera la paternità formidabile di cui la storia letteraria, l’insegnamento, l’opinione, 

avevano il compito di rinnovare il racconto; ma nel testo, in qualche modo, desidero l’autore: ho bisogno della 

sua figura (che non è né la sua rappresentazione, né la sua proiezione), come lui ha bisogno della mia. 

(BARTHES, 1980, p. 26) 
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leituras que combinam textos pré-existentes e, a partir dessas combinações, criam novas 

tramas textuais gerando a intertextualidade de que falava Kristeva. Isso acontece porque 

existe uma tradição literária que não se pode ignorar, que já faz parte do inconsciente coletivo, 

uma série de textos que vêm sendo lidos há tanto tempo que já fazem parte do imaginário 

textual e, por isso, é correto dizer que o livro “não é mais que um tecido de signos” 

(BARTHES, 2004, p. 62), compartilhados. 

Da mesma maneira, Calvino escreveu: 

 

(...) autores que, reportando-se a um autor precedente, escreveram ou 

interpretaram uma história mítica ou, seja como for, tradicional, o fizeram 

para começar algo novo, mesmo permanecendo fiéis à imagem da tradição, e 

para todos eles no eu do sujeito escrevente podem-se distinguir um ou mais 

níveis de realidade subjetiva individual e um ou mais níveis de realidade 

mítica ou épica que obtem matéria do imaginário coletivo
10

.  

 

Não se trata de plágio, mas de antropofagia textual: o autor textual se alimenta de 

outros autores. Segundo Carla Benedetti, 

 

O texto é pois em contacto com uma miríade de outros textos, junto aos 

quais forma um estranho, pulsante de vida própria, como um grupo de seres 

unicelulares que se absorvem e se reproduzem por partenogênese. Esse 

organismo reticular é a interxtualidade. (...) O autor não está absolutamente 

morto, ao contrário, a sua função nunca esteve tão forte e central como na 

comunicação literária atual
11

.  

 

Essa atualidade da questão deixa claro que ainda há muito a ser discutido, embora 

um ponto seja pacífico: o autor empírico apenas responde pelo livro, mas quem o escreveu foi 

o autor textual. É esse último quem insere o livro em uma categoria, é por ele que as pessoas 

perguntam quando vão à livraria ou à biblioteca. 

Foucault, quando trata da questão do autor, refere-se a ela como uma função que 

“não remete pura e simplesmente a um indivíduo real, ela pode dar lugar simultaneamente a 

vários egos, a várias posições-sujeitos que classes diferentes de indivíduos podem vir a 

ocupar” (FOUCAULT, 2006, pp.280-281). É por causa dessa multiplicidade de egos que a 

função autor abriga, que não podemos procurar no autor empírico a resposta do texto, um 

                                                 
10

 (...) autori che rifacendosi a un autore precedente hanno riscritto o interpretato una storia mitica o comunque 

tradizionale, l’hanno fatto per cominciare qualcosa di nuovo, pur restando fedeli all’immagine della tradizione, e 

per tutti loro nell’io del soggetto scrivente si possono distinguere uno o più livelli di realtà soggettiva individuale 

e uno o più livelli di realtà mitica o epica che trae materia dall’immaginario colletivo. (CALVINO, 2011, p. 381) 
11

 Il testo è poi in contatto con una miriade di altri testi, assieme ai quali forma uno strano, pulsante di vita 

propria, come un ammasso di esseri unicellulari che si fagocitano e si riproducono per partenogenesi. Questo 

organismo reticulare è l’intertestualità. (…) L’autore non è affatto scomparso, anzi la sua funzione non è mai 

stata tanto forte e centrale come nella comunicazione letteraria odierna. (BENEDETTI, 1999, p. 14.) 
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gabarito de leitura, pois não foi ele quem escreveu o livro, mas um desses eus abrigados pela 

função autor e que vem à tona alternadamente, segundo o gênero textual que o escritor pensar 

em escrever.  

Giovanni Iovinelli diz que essa miragem que é o autor é a mescla de características 

existentes no autor real vistas de modo deformado ou alterado somadas às expectativas que o 

leitor faz do autor. Iovinelli, então, traça quatro linhas pelas quais se pode pensar o autor a 

partir da teoria desenvolvida por Barthes e Foucault: na primeira, o leitor inventaria o autor 

por necessitar da existência desse: “que algo possa ter um autor não é suficiente, deve ser de 

autor”; na segunda, o autor pós-moderno se “separa do texto, inventando mecanismos de 

desaparecimento simulado”; na terceira, fazendo referência a uma formulação de Carla 

Benedetti, “a figura do autor se multiplica em um jogo labiríntico, torna-se literatura, 

tornando-se um fantasma, um não morto ou na verdade um morto-vivo”; na quarta, e última, 

escreve que no “universo literário tudo é, ou melhor torna-se, cedo ou tarde, ficção: o Texto, 

o Leitor, o Autor – até mesmo o Crítico e as suas teorias.”
12

 

Justamente, esse ‘pensar o autor’ só se tornou possível em virtude das falas de 

Barthes e Foucault, posto que trouxeram para os holofotes a questão de o autor ser um duplo, 

o empírico e o textual, que se desdobra na escrita. Ainda que as pessoas busquem no autor 

empírico a explicação da obra, ali não a encontram, porque aquele que veem na media não é 

“o mesmo” que produziu a obra. 

Cabe lembrar que, ainda que a autoria seja algo de que todos nós possamos nos valer, 

ser autor de romances (ou de quaisquer outras obras escritas, literárias ou não) não é trabalho 

para qualquer um. Em A ordem do discurso, Foucault justamente trabalhava a questão de que 

o discurso, ou melhor dizendo, a voz não é concedida a todos, mas apenas a um grupo que 

conheça e domine os mecanismos pelos quais o discurso se dá, excluindo aqueles que não 

detêm tais conhecimentos. Em função dessas normas é que se pode dizer que todo sujeito é 

enunciador de um discurso, mas nem por isso é um autor; para ser um autor é preciso dominar 

uma série de mecanismos e é a função autor que dá ao sujeito o acesso a esses mecanismos. O 

autor e o leitor compartilham esse espaço, onde se realizam na ausência de suas vozes para 

que apenas ele, o discurso, fale. Ainda assim, para que o diálogo entre o autor textual e o 

                                                 
12

 “che qualcosa possa avere un autore non è sufficiente, deve essere d’autore”; “desoladarizza dal testo, 

inventando meccanismi di sparizione simulata”; “la figura dell’autore si moltiplica in un gioco labirintico, si 

letterarizza, divenendo un fantasma, un non morto ovvero un morto-vivente”;  “universo letterario tutto è, o 

meglio diventa, presto o tardi, fiction: il Testo, il Lettore, l’Autore – perfino il Critico e le sue teorie.” 

(IOVINELLI, 2005, p. 36). 
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leitor se concretize, é necessário que ambos conheçam os mecanismos dialógicos exigidos. E 

é justamente essa função do autor e esses mecanismos, os quais mantêm a ordem do discurso, 

que fazem a diversidade literária, com os leitores dividindo-se entre os autores conforme os 

mecanismos de controle do discurso que dominam. É a função autor que cria categorias e é, 

ao mesmo tempo, permeada por esses mecanismos.  

Italo Calvino também trabalha a questão do autor, embora sob outra roupagem. Para 

ele, o autor é um personagem a mais nos livros, o primeiro personagem que deve ser criado.  

 

(...) A pessoa que escreve deve inventar aquele primeiro personagem que é o 

autor da obra. Que uma pessoa ponha-se toda na obra que escreve é uma 

frase frequentemente repetida, mas que não corresponde jamais à verdade. É 

sempre e somente uma projeção de si mesmo que o autor põe em jogo na 

escritura, e pode ser uma projeção de um eu fictício, de uma máscara. O 

autor é autor enquanto entra em uma parte, como ator, e se identifica com 

aquela projeção de si mesmo no momento em que escreve.
13

  

 

 Ter essa noção de finitude limitada a um ato (No momento em que escreve) é algo 

que muitas vezes falta ao leitor, que confunde a pessoa que dá nome ao texto, o autor 

empírico, com o primeiro personagem criado, que é o autor textual. 

No caso de Sibilla, pode-se dizer que sua adesão à fala de Calvino foi radical, ainda 

que não a tenha lido, pois o artigo de Calvino data de 1978. Ela criou esse primeiro 

personagem e o incorporou à própria vida, na tentativa de fazer da vida uma obra de arte. 

Tentativa vã, naturalmente, pois autor empírico e textual não podem se fundir. Calvino 

continua o texto perscrutando a relação personagem/autor, colocando inclusive a seguinte 

questão:  

 

Quanta parte do eu que dá forma aos personagens é na realidade um eu que 

foram os personagens a dar forma? Quanto mais caminhamos distinguindo 

os diferentes extratos que formam o eu do autor, mais nos damos conta que 

muitos desses extratos não pertencem ao indivíduo autor, mas à cultura 

coletiva, à época histórica, ou a sedimentações profundas da espécie. O 

ponto de partida da corrente, o verdadeiro primeiro sujeito da escrita nos 

aparece sempre mais distante, mais rarefeito, mais indistinto: talvez seja um 

eu-fantasma, um lugar vazio, uma ausência.
14

 

                                                 
13

 (...) la persona che scrive deve inventare quel primo personaggio che è l’autore dell’opera. Che una persona 

metta tutto se stesso nell’opera che scrive è una frase che si dice spesso ma che non corrisponde mai alla verità. 

È sempre solo una proiezione d’un io fittizio, d’una maschera. L’autore è autore in quanto entra in una parte, 

come un attore, e s’identifica con quella proiezione di se stesso nel momento in cui scrive. (CALVINO, 2011, P. 

382) 
14

 Quanta parte dell’io che dà forma ai personaggi è in realtà un io a cui sono stati i personaggi a dar forma? Più 

andiamo avanti distinguendo gli strati diversi che formano l’io dell’autore, più ci accorgiamo che molti di questi 

strati non appartengono all’individuo autore ma alla cultura colletiva, all’epoca storica o alle sedimentazioni 

profonde della specie. Il punto di partenza della catena, il vero primo soggetto dello scrivere, ci appare sempre 
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A questão de não se poder distinguir claramente se é o autor quem cria o personagem 

autor ou se são os próprios personagens que o criam deve-se ao fato de que a escrita extrapola 

os limites que porventura o autor tente lhe impor. À medida que os personagens e a trama vão 

se desenvolvendo, o autor vai progressivamente perdendo o controle que supunha ter sobre os 

mesmos. 

Carla Benedetti, em seu livro L’ombra lunga dell’autore, trabalha o conceito de 

autorialismo: 

O autorialismo é um particular investimento sobre a função autor que faz 

com que uma obra de arte não possa existir se não enquanto produto de um 

autor. Não é simplesmente uma questão de paternidade da obra (saber quem 

a produziu e quando), nem da sua correta compreensão (saber aquilo que o 

autor quis dizer), mas antes de tudo da sua valorização artística (saber se 

esse objeto que tenho à minha frente è ou não uma obra de arte). Para poder 

atribuir estatuto de arte não somente a um texto, mas a um quadro, a um 

filme, a uma fotografia, a uma instalação de vídeo, precisamos considerá-los 

como o fruto de uma intenção artística. Somente nessa condição podemos 

aproximá-los como obra de arte. Desses diremos então, e não por acaso, que 

são de autor. Entre o valor artístico e o ser de autor estabeleceu-se na 

modernidade um nexo tão estreito que está até mesmo sedimentado na 

linguagem comum
15

.  

 

Percebe-se por esse caminho que muito se espera do autor, mas a única coisa que ele 

oferece é o produto da sua arte, ou seja, no caso de nossa pesquisa, o livro. Porém, mesmo ao 

buscar novos caminhos na questão autoral, Benedetti não atribui ao autor a responsabilidade 

por eventuais mensagens cifradas nas entrelinhas. Aquilo que o autor quis dizer não é 

necessariamente o que o texto diz, especialmente porque quando lemos um texto, a nossa 

experiência de vida atua sobre nossa função de leitor. Não somos meros receptáculos de 

significados, somos produtores de novas significações, pois ler é uma atividade tão ativa 

quanto escrever, posto que envolve a todo momento a participação de nossa mente inferindo 

coisas, interpretando informações.  

 

                                                                                                                                                         
più lontano, più rarefatto, più indistinto: forse è un io-fantasma, un luogo vuoto, un’assenza. (CALVINO, 2011, 

p. 386) 
15

 L’autorialismo è un particolare investimento sulla funzione-autore che fa sì che un’opera d’arte non possa 

esistere se non in quanto prodotto di un autore. Non è semplicemente una questione di paternità dell’opera 

(sapere chi l’ha prodotta e quando), né della sua corretta comprensione (sapere ciò che l’autore ha voluto dire), 

ma innanzitutto di sua valorizzazione artistica (sapere se questo oggetto che ho di fronte è o non è un’opera 

d’arte). Per poter attribuire statuto d’arte non solo a un testo, ma anche a un quadro, a un filme, a una fotografia, 

a una videoinstallazione, abbiamo bisogno di considerarli come il frutto di un’intenzione artistica. Solo a questa 

condizione possiamo avvicinarli come opere d’arte. Di essi diremo allora, e non a caso, che sono d’autore. Tra il 

valore artistico e l’essere d’autore si è stabilito nella modernità un nesso così stretto da restare addirittura 

sedimentato nel lingguaggio comune. (BENEDETTI, 1999, p. 17) 
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2. A Escrita e o Eu 

 

Como encaixar a escrita de si na Literatura? Até agora caminhamos pelas estradas 

percorridas pelo autor e que tem sua importância para nós porque, ao abordarmos a questão da 

escrita de si, analisando-a no corpus escolhido, fatalmente nos debateremos com a questão: 

quem escreve a escrita de si? Existe um autor? Ou é a escrita de si uma performance? 

Vimos em nosso percurso que, com a recuperação do Eu, por tanto tempo esmagado, 

o autor ganhou destaque e roubou a cena onde sua obra deveria brilhar. Tanto brilho, porém, 

não durou muito. Percorrendo poucas páginas pudemos ver a festa ao autor no século XIX, o 

seu esmaecimento no século XX, quando chegou mesmo a ser declarado morto, para depois 

ser parcialmente recuperado como uma função textual. O autor do século XX não é mais o 

indivíduo que frequenta a sociedade, mas uma função narrativa, que, tendo seu lugar apenas 

na construção do texto, a cada linha que produz apaga-se inexoravelmente.  

Como então podemos lidar com a escrita de si nesse cenário? Como conectar o autor, 

que é visto como função, a uma escrita que propõe já em seu nome um Eu? É esse desafio que 

enfrentaremos nas próximas páginas: existe mesmo um eu na escrita de si? É também este eu 

uma função narrativa? Como encaixar os gêneros dessa escrita literária na Literatura?  

Os gêneros de que nos ocuparemos nas próximas páginas serão cadernos de notas, 

correspondência, diário íntimo e ficção autobiográfica. Ao analisarmos o romance Uma 

mulher, de Sibilla, trabalharemos com a hipótese, também, de que seu romance de estreia teve 

como objetivo não tanto aquele declarado, de registrar para o filho sua história, mas, 

principalmente, o de incentivar outras mulheres a buscarem a liberdade intelectual, rebelando-

se contra o sistema que as oprimia. 

Referindo-se a Mallarmé, Barthes escreve que “é a linguagem que fala, não o autor; 

escrever é, através de uma impessoalidade prévia(...) atingir esse ponto em que só a 

linguagem age, 'performa', e não 'eu'” (BARTHES, 2004, p. 59).  Partindo desse ponto de 

vista, como pensar a escrita de si? Haveria um eu envolvido ou seria essa escrita fruto de uma 

performance? Foucault, ao escrever sobre a escrita de si, fez uma digressão para mostrar 

como esta era vista no passado: uma maneira, entre outras, de adestrar a alma à pureza, uma 

forma de reprimir maus pensamentos e, ao mesmo tempo, meditar, ou seja, perfeita para a 

realidade feminina dos séculos XIX e XX. Os instrumentos que serviram a essa escrita foram, 



25 

 

 

 

segundo Foucault, os hypomnemata
16

 e a correspondência. Em nossa pesquisa, acrescentamos 

a essa lista os diários íntimos, pois entendemos a escrita de si como um momento de reflexão, 

de afastamento do externo, do mundano, para verbalizar aquilo que o outro não deseja, não 

pode ou não deve ouvir.  

Os hypomnemata eram cadernos onde se anotavam coisas que não se desejava 

esquecer, palavras que chamaram a atenção em especial, pensamentos etc., mas foram, 

também, “livros de contabilidade, registros notariais, (...) agenda” (FOUCAULT, 1992, pp. 

135-136). A finalidade desses cadernos seria a de organizar num único lugar tudo aquilo que 

o escritor considerasse importante de modo a organizar um corpus de consulta. À diferença do 

diário, onde a pessoa escreve o que lhe aconteceu, a importância do hypomnemata estava em 

reunir em si pensamentos e teorias de outrem, pois o acesso a ideias alheias proporcionava um 

maior crescimento do que manter-se fechado em si mesmo: é a “digestão” dessas ideias que 

permite ao escritor criar novas ideias. Não se tratava de copiar o que já foi dito para repeti-lo à 

exaustão, tratava-se de ver outros mundos com olhos estrangeiros. 

 

Não consintamos que nada do que em nós entra fique intacto, por receio de 

que não seja nunca assimilado. Digiramos a matéria: de outro modo, ela 

passará à nossa memória, mas não à nossa inteligência (...). Adiramos 

cordialmente aos pensamentos de outrem e saibamos fazê-los nossos, de tal 

modo que unifiquemos cem elementos diversos assim como a adição faz, de 

números isolados, um número único. O papel da escrita é constituir, com 

tudo o que a leitura constituiu, um ‘corpo’ (FOUCAULT, 1992, p.144). 

 

Já o campo abrangido pelas cartas é mais amplo do que o do caderno de notas, visto 

que elas estabelecem em sua origem uma relação dialógica, enquanto que o caderno de notas 

pode até vir a ser conhecido por outrem, mas não estabelecerá nunca um diálogo. As cartas 

têm várias funções. A mais comum é a de dar notícias, atualizar o outro sobre si, mas ela 

também pode ser portadora de protestos, conselhos, intrigas etc. Em certo grau, a carta 

assemelha-se muito à conversação, tendo o seu tom definido pelas relações entre o emissor e 

o destinatário. Comparada ao caderno de notas, a carta tem um alcance mais amplo, pois vai 

ao encontro do outro, efetivamente, enquanto o caderno guarda um pouco do outro, aquilo que 

tocou o seu possuidor, mas não o compartilha, fecha-se entre suas capas. 

Klinger escreve que a carta “que trabalha para a subjetivação do discurso, constitui 

ao mesmo tempo uma objetivação da alma” (2007, p.28); Foucault ressalta o exercício de 

olhar para o seu interior ao escrever uma carta pessoal: “No caso da narrativa epistolar de si 
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próprio, trata-se de fazer coincidir o olhar do outro e aquele que se volve para si próprio 

quando se aferem as acções cotidianas às regras de uma técnica de vida” (FOUCAULT, 1992, 

p.160). 

A carta torna-se, dessa maneira, instrumento de crescimento pessoal. A sua 

confecção e posterior releitura oferecem ao missivista a oportunidade de repensar sua escrita e 

vida. Ademais, a correspondência guarda um particular muito importante: quando pessoal, ela 

mostra o indivíduo com as armas depostas, com as defesas baixas; quando intelectual, muitas 

vezes dá a conhecer posições que normalmente a pessoa não declararia em seus livros, até por 

não serem os livros, muitas vezes, o local para tais revelações, ou em público, por ter uma 

imagem a zelar. Como diz a professora Matildes Demétrio dos Santos, “Se o texto romanesco 

trapaceia maravilhosamente com o leitor, jogando com ações e sentimentos irreais, a 

correspondência, ao contrário, impõe-se como um discurso sem máscaras” (SANTOS, 1998, 

p. 21).  

Ter acesso à correspondência de alguém é ter a possibilidade de testemunhar um 

momento irrecuperável: o que foi dito em uma dada carta jamais será repetido exatamente da 

mesma maneira a outra pessoa.  

 

A carta é (...) um texto que, ao ser acionado, ilumina os fatos e 

acontecimentos, desrecalca impressões, deixa entrever sentimentos, revela 

experiências e idiossincrasias com a acuidade de um aparelho de raio x. (…) 

Em muitas correspondências, os fantasmas ganham rosto, as máscaras caem, 

as influências se revelam, as dominações se explicam (SANTOS, 1998, p. 

15) 

 

Escrito em hipertexto, como estudou Lejeune
17

, ou no velho caderninho, Cavigioli 

ressalta que não há uma previsibilidade ou tampouco uma possibilidade de planejamento para 

o assunto no diário íntimo, o que não afetaria nem influenciaria a qualidade do texto, mas que 

o distingue de outras escritas. Por ter um narrador em primeira pessoa, ainda segundo Rita 

Cavigioli, o diário possui um ponto de vista. O que diferenciaria o diário do romance, 

segundo a pesquisadora, seria a referencialidade. 

Ainda segundo a pesquisadora italiana, a diferença se estabeleceria a partir do pacto 

entre autor e leitor: o diarista contaria o que lhe aconteceu e procuraria (ou não) interpretar os 

fatos; o romancista partiria do pressuposto que seus leitores sabem que a realidade que 
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 No livro O pacto autobiográfico, Lejeune tem um capítulo dedicado aos blogs, diários públicos escritos na 

internet, da página 316 a 339. LEJEUNE, Philippe. O pacto autobiográfico. De Rousseau à Internet. Org. de 

Jovita Maria Gerheim Noronha e trad. de Jovita Maria Gerheim Noronha e Maria Inês Coimbra Guedes. Belo 

Horizonte: Editora UFMG, 2008. 
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descreve e à qual dá um significado foi criada e conta com isso para que os leitores 

interpretem o que lhes foi contado. O passado no romance seria uma convenção enquanto o 

tempo passado no diário é de fato passado, seja para o autor, seja para o leitor. Além do mais, 

a inex ‘istência de uma história e de um enredo no diário contribuem a distanciá-lo do 

romance. Para além dessas questões, o diário é marcado por outra característica impensável 

para a ficção: ele é uma obra aberta, sem um fim pré-determinado. O romance é construido 

com um fim previsto. Alguns autores até lançam pistas ao fim do romance para dar a 

possibilidade de criação de uma continuação, mas se trata pura e simplesmente de uma 

estratégia narrativa. 

O diário, ao contrário, acaba efetivamente de duas maneiras: na primeira, o autor não 

sente mais necessidade de escrevê-lo, porque o uso a que o diário se destinava não existe 

mais. Na segunda, porque a pessoa física do autor morreu. Outra característica comentada por 

Cavigioli sobre o diário é a tensão que se instaura entre os tempos verbais que se misturam, 

uma tensão que vai em direção à “construção de uma forma especial de história, de uma 

história de si”
18

. 

Quanto ao destinatário, o que pensar? Para o romance existe um, mas e para o diário? 

Em princípio, o único leitor do diário será o próprio autor e essa unilateralidade traz o 

benefício da economia na linguagem: sendo o próprio autor que lerá o texto, não há 

necessidade de aprofundar-se em descrições, gerando uma economia narrativa, ou seja, os 

espaços vazios serão preenchidos automaticamente pelo leitor/autor e assim as lacunas não 

causarão erros de interpretação. O texto no diário funciona como um pró-memória que, 

acionado, traz à mente do autor a história contada integralmente. O que acontece, porém, se o 

diário se torna público? Cavigioli relembra que, no início do século XIX, os diários 

desenvolveram funções privadas - a do autoconhecimento, por exemplo - e públicas - como as 

crônicas de viagens. A economia narrativa presente no diário não deixaria lacunas impossíveis 

de serem preenchidas ao assumir uma função pública? Naturalmente, pois como não viveu o 

episódio narrado, o leitor necessita de uma narração precisa para compreender o que está 

sendo contado.  

Diante de tais questões, como se conectariam a escrita de si e a ficção? Uma 

possibilidade de conexão seria talvez a mais óbvia sob o cunho autobiográfico, sobretudo na 

escrita feminina de fins do século XIX. À época, com a existência feminina restrita à casa e à 
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rotina de afazeres domésticos e familiares, e estando privada de uma vida de aventuras mais 

distantes, não sobrava muito argumento para desenvolver senão as próprias experiências 

enfeitadas de ficção para que a sua rotina parecesse um pouco mais bela. O modelo adotado 

costumava ser o diário, em primeiro lugar. Quando a escrita avançava pela ficção, como 

instrumento até mesmo de catarse, a via escolhida era a do romance autobiográfico.  

Lejeune cita três aspectos que caracterizam e distinguem a autobiografia do romance 

autobiográfico: o conteúdo do texto, as técnicas narrativas e o estilo. No romance 

autobiográfico, o autor contaria a vida de um personagem, mesmo que os eventos narrados 

fossem inspirados em sua própria vida; na autobiografia, desde o princípio o narrador 

assumiria os eventos narrados como seus.  

Entram em jogo nesse momento duas falas de Barthes sobre a questão da autoria em 

relação ao autor como chave de leitura, quando “a explicação da obra é sempre buscada do 

lado de quem a produziu, como se, através da alegoria mais ou menos transparente da ficção, 

fosse sempre afinal a voz de uma só e mesma pessoa, o autor, a revelar a sua confidência” 

(BARTHES, 2004, p. 58). O leitor busca na biografia do autor empírico a explicação da obra, 

mas quem a escreveu foi o autor textual. No entanto,  

 

O imaginário, matéria fatal do romance e labirinto dos redentes nos quais se 

extravia aquele que fala de si mesmo, o imaginário é assumido por várias 

máscaras
19

 (personae), escalonadas segundo a profundidade do palco (e, no 

entanto ninguém por detrás) (BARTHES, 2004, p. 29).  

 

Essas máscaras não são o autor empírico, cada uma delas é um autor textual. Sendo o 

autor textual um primeiro personagem criado pelo escritor e não sendo o autor empírico uma 

fonte confiável para buscar auxílio na compreensão do texto, a melhor saída para o leitor é 

seguir as palavras de Umberto Eco: ‘Entre a história misteriosa de uma produção textual e o 

curso incontrolável de suas interpretações futuras, o texto enquanto tal representa uma 

presença confortável, o ponto ao qual nos agarramos’ (ECO, 1997, p. 104). 

A autobiografia para Lejeune é uma obra em prosa em que uma pessoa narra 

retrospectivamente sua própria vida, tendo nessa narração espaço para a imaginação, elemento 

que liberta o autor da obrigação de escrever sua história exatamente como ela seria. Ou seja, 

retomando Klinger, a noção de verdade atribuída à autobiografia e herdada da psicanálise só 

pode ser alcançada se mediada pela ficção. A verdade, na autobiografia, é fruto de um pacto 

estabelecido entre o autor e o leitor, mas essa verdade não é necessariamente legítima, ela é 
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apenas declarada como tal. Segundo Lejeune “a forma autobiográfica não é sem dúvida o 

instrumento de expressão de um sujeito que lhe preexiste, nem um papel [“rôle”], mas antes 

aquilo que determina a existência mesma do sujeito” (LEJEUNE, 1980, p. 242). Costa Lima 

coloca o eu como barreira entre a ficção e a autobiografia, já que nesta existe um laço com a 

verdade que limita o espaço criativo (LIMA, 1986, p. 302). Um romance livremente inspirado 

na vida de Pessoa pode fazê-lo conversar com Pirandello, por exemplo, mas a biografia, não e 

a autobiografia, muito menos. 

Nesse percurso agitado por conceitos que muitas vezes se chocam e criam ruídos na 

comunicação, deparamo-nos com a autoficção, gênero textual no qual autor, narrador e 

protagonista possuiriam uma única identidade, um conceito que resolvemos trazer para a 

pauta. Comparando os dois gêneros, Klinger diz que 

 

O romance autobiográfico se inscreve na categoria do possível, do 

verossimilmente natural, ele suscita dúvidas sobre sua verificabilidade mas 

não sobre sua verossimilhança; enquanto que a autoficção mistura 

verossimilhança com inverosimilhança e assim suscita dúvida tanto a 

respeito da sua verificabilidade quanto da sua verossimilhança. Pelo 

contrário, mantendo-se dentro da categoria do possível, do verossimilmente 

natural, o romance autobiográfico convence o leitor de que tudo se passa 

logicamente, mesmo quando não seja verificável. (KLINGER, 2007, p. 46). 

 

Na nossa perspectiva de trabalho, interessa-nos que Doubrovsky, mencionado por 

Klinger, entende por autoficção “como ficção de si no sentido psicanalítico de que o sujeito 

cria um ‘romance da sua vida
20

’” (KLINGER, 2007, p.51). Seria, segundo Klinger, uma vida 

que se construiria na própria narração. Por último, a mesma autora declara considerar a 

“autoficção como uma narrativa híbrida, ambivalente, na qual a ficção de si tem como 

referente o autor, mas não como pessoa biográfica, e sim o autor como personagem 

construído discursivamente” (KLINGER, 2007, p. 67).  

É nessa vereda entre autor construído discursivamente e texto constituído que 

caminharemos. 
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2. Florbela e Sibilla: profetisas sem Apolo no século XX? 

 

Grávida estou de ti, 

Mulher que viverá no amanhã do mundo
21

 

 

Embora as origens do mito de Apolo sejam obscuras, ele possivelmente foi o deus 

greco-romano mais influente e venerado depois de seu pai, Zeus/Júpiter. Identificado como o 

sol e a luz da verdade, cabia-lhe a função de mostrar aos homens seus pecados para que, 

conhecendo seus erros, se purificassem. Com todo o seu poder, não podia mudar os 

sentimentos daqueles a quem amava quando não correspondido. Por muito tempo, ainda que 

cuidassem dos homens e os preparassem para o futuro, as mulheres não conseguiam mudar 

sua própria história. Educavam seus filhos, meninos e meninas, para perpetuar a submissão 

feminina. Sibilla não podia entender como o homem italiano podia ao mesmo tempo venerar a 

mãe e desprezar todas as outras mulheres. 

Florbela e Sibilla não aceitaram o destino que lhes tocava como mulheres inseridas 

numa sociedade patriarcal. Florbela não se acomodou com um casamento infeliz, foram dois 

divórcios até encontrar um companheiro que, se não conseguiu afastá-la da sombra do 

suicídio, pelo menos lhe proporcionou um fim de vida melhor. Sibilla nunca conseguiu se 

divorciar, mas isso não a impediu de deixar o marido que a oprimia desde a adolescência. Foi 

pela rebelião nas decisões e na escrita, não repetindo modelos pré-fabricados, que essas duas 

mulheres contribuíram para a mudança de paradigmas que norteavam as sociedades 

portuguesa e italiana. Naturalmente não estamos falando de divisores de água, mas cada gota 

que se transporta pouco a pouco colabora com o fim da seca.  

Em nossa epígrafe para este capítulo, “Grávida estou de ti, Mulher que viverá no 

amanhã do mundo”, vemos a esperança que Sibilla deposita na nova mulher, uma mulher 

herdeira de sua coragem, que dará valor ao seu sacrifício e honrará a sua criação literária. 

Uma mulher que, espelhando-se no exemplo de Sibilla Aleramo, criaria sua consciência 

estética e, em vez de imitar o homem, faria sua própria arte. 
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 Incinta sono di te/ Donna che vivrai nel domani del mondo. Disponível em: 
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3.1 Florbela Espanca: uma bárbara da charneca. 

 

«Soror Saudade» é uma bárbara da charneca, 

uma pantera enjaulada que,  

nestas imensas tardes de Verão, 

abre a boca de aborrecimento,  

sonhando com as noites de lua cheia 

dos seus matagais longínquos. 

F.E. 

 

Uma vida interrompida abrupta e voluntariamente sempre suscita perguntas e 

hipóteses: o que levou Florbela a tal ato, a interromper a vida aos 36 anos, com tanto ainda 

pela frente para viver? O que de fato a levou a interromper sua vida tão prematuramente 

jamais poderá ser apontado com precisão, mas pode-se entender um pouco o percurso que a 

levou até lá. Os remédios que tomou foram-lhe prescritos pelo último marido, um médico que 

trabalhava numa cidade do interior de Portugal, próximo a Matosinhos, última residência de 

Florbela. Foram-lhe prescritos porque havia algum tempo estava bastante doente, de uma 

doença que os exaustivos exames a que se submetia não conseguiam determinar. Mais tarde 

foi-lhe diagnosticado um edema pulmonar. Além disso, estava cansada, deprimida. 

Se por um lado a vida não fora fácil, por outro obtivera muitas conquistas de que se 

podia orgulhar. Foi uma das primeiras mulheres de Portugal a frequentar o ensino secundário 

e sonhava frequentar o curso de Letras em Lisboa. Infelizmente tal desejo jamais se realizou, 

havendo ela, entretanto, frequentado por alguns anos o curso de Direito, embora sem concluí-

lo. Entre 347 inscritos, foi ela uma das 14 mulheres aceitas pela faculdade. Nessa época já era 

casada com Alberto Moutinho, seu primeiro marido. Foi da perda de um filho dele que 

sobrevieram complicações que a impediram de ter outros filhos, motivo de muita tristeza por 

toda a vida e que a levou a ver no irmão Apeles o filho que jamais tivera.  

A morte prematura do rapaz, piloto de avião, em um acidente no Tejo e cujo corpo 

jamais foi recuperado, pode não tê-la matado, mas certamente foi um ingrediente a mais para 

a overdose tomada às vésperas de seu aniversário. Um ano antes de morrer, o irmão perdera a 

noiva e o sofrimento fora tão grande a ponto de a família se preocupar com um suicídio. Por 

ocasião, Florbela lhe disse numa carta: “Agora o que eu quero é que tu me ajudes, que não te 

vás embora primeiro, eu sou mais velha, tenho o direito de ir à frente”. (ESPANCA, 1995, p. 

153). 

O casamento com Alberto durou cerca de seis anos, de 1913 a 1919. Ela, ainda 

casada, deixou o marido para ir viver com António Guimarães, com quem contraiu novas 
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núpcias em 1921, após obter o divórcio. O processo de divórcio foi também motivo de 

dissabores, como se pode depreender das palavras de uma carta endereçada a Alberto: 

“Queres agora atirar sobre os meus fracos ombros a pesada responsabilidade duma 

separação?! Seja. (...) Estou resignada. Já quase tudo me é indiferente. Eu espero mas, como 

já te disse, não discursos”. (ESPANCA, 1995, p.107). O segundo casamento, porém, já 

iniciou marcado por problemas. Em 1920, Florbela diz em cartas a António que sofre intrigas: 

 

(...) Em volta de mim ergue-se, como uma revoltante maré de lama, a intriga 

mais infame e mais cruel que se pode imaginar. 

Ouvi hoje, em casa da D. Georgina, coisas que nunca supus que as pudesse 

ouvir um dia. Tão só me sentem na vida, que se atrevem a insultar-me como 

se eu fosse a última das mulheres! (...) 

A Ema diz que eu pratiquei infâmias e mil vergonhas na casa dela na noite 

do baile. Levanta-se em volta de nós a barreira que eu temia, e são tão 

espertos que a levantam de lama e podridão, porque sabem que as mãos não 

sabem tocar barreiras dessas. 

Separam-nos, António, (...) (ESPANCA, 1995, p.120) 

 

Um relacionamento nascido assim, já tão marcado pela crueldade alheia, não poderia 

mesmo ter um bom fim e mais uma vez Florbela vê-se diante de outra separação, após cerca 

de quatro anos de casada, em 1925. O segundo divórcio atingiu-a muito mais a fundo do que o 

primeiro, e ela, por medo das críticas que temia receber por mais um fracasso amoroso, 

chegou a afastar-se da família.  

Ainda em 1921, Florbela conheceu aquele que viria a ser seu terceiro marido, com 

quem passou a viver em 1924, antes de divorciar-se de Antonio. Tratava-se de Mário Lage 

com quem viveu os anos que lhe restavam. Até 1927, ano da morte do irmão Apeles, era 

conhecida por seus sonetos. Nesse ano preparava um livro de contos, O dominó preto. 

Posteriormente preparou mais um, As máscaras do destino, em homenagem ao rapaz. 

A neurose que se manifestara por ocasião do aborto agravou-se com a morte do 

irmão e a primeira tentativa de suicídio teria acontecido em 1928. Contudo, arrastadamente, 

sua vida segue. Em junho de 1930, começou a corresponder-se com Guido Battelli, italiano, 

professor visitante na Universidade de Coimbra e que se tornaria grande difusor da sua obra 

na Itália. 

Sua escrita não se limitou à poesia, já que, como vimos há pouco, escrevera contos. 

Colaborou também com algumas publicações, enviando poemas. A publicação de seu 

primeiro livro de poesias aconteceu no ano de 1919, Livro de mágoas, seguido quatro anos 

mais tarde de Livro de Soror Saudade, obra essa patrocinada por seu pai. Nessa época, 

Florbela sustentava-se lecionando, como já fizera no passado, e trabalhando como explicadora 
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de francês, inglês, geografia e história num colégio. As poesias não lhe renderam grandes 

quantias e a publicação dos contos, cartas e diário ocorreram apenas postumamente. 

Dias antes de morrer, escrevera a uma amiga, Helena, convidando-a incisivamente a 

ir visitá-la, e enviando inclusive o dinheiro da passagem, presente do marido. Pedira à amiga 

que fosse naquele fim-de-semana, mas Helena só chegou na segunda-feira, quando Florbela já 

estava morta. Nunca soube se o destino teria sido diferente se tivesse chegado no dia pedido. 

“Eu estou doente, e a minha irmãzinha faz-me falta. Vem logo que tenhas o dinheiro. (...) 

Vem sábado, o mais tardar, porque na 2.ª são os meus anos e domingo temos que arranjar os 

salões. (...) Vem depressa, depressa”. (ESPANCA, 1995, p.229). Acabou sendo Helena a 

tratar dos funerais e dos últimos desejos de Florbela. 

 

 

 

3.2 Sibilla, uma errabonda
22

 pensierosa
23

. 

 

A longa vida de Sibilla dividiu-se entre o peregrinar pela Europa e o retirar-se em si 

mesma. Apesar dos inúmeros amigos e amores e do apoio recebido do partido comunista no 

fim da vida, a solidão e a miséria foram uma marca constante no seu cotidiano. Rina Faccio 

de nascimento, o nome Sibilla Aleramo lhe foi sugerido por Giovanni Cena, intelectual 

italiano que teve grande influência em seus primeiros anos de escritora.  

A juventude guiada pela admiração ao pai levou-a a uma vida diferente daquela 

vivida pela maioria das meninas de família burguesa como ela. Já aos doze anos, ainda pré-

adolescente, cabia-lhe a responsabilidade pelas contas da fábrica que o pai administrava com 

mãos de ferro. Sem vocação para uma vida tradicional, essa ocupação deixava-a muito 

satisfeita, dava-lhe a sensação de uma importância que nenhuma outra menina talvez 

experimentasse: em mãos tão jovens, o destino de tantas famílias.  

Essa mesma estrada, entretanto, arrastou-a a um desígnio de muita infelicidade. A 

incompreensão que sua independência gerou em um jovem companheiro de trabalho acabou 

por vitimá-la. Não entendendo o que Rina fazia, o rapaz a interpretou como uma provocadora 

e não acreditou que o ‘não’ pronunciado ante seus avanços fosse sincero. A violência sexual 
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 Em uma passagem do Diário de uma mulher, Sibilla é chamada assim por Franco Matacotta, seu último amor, 

e o substantivo errabonda também serve de título a um artigo escrito quando estava em Provença. Errabonda é 

uma pessoa que vaga constantemente sem jamais chegar a um destino. Do latim errabundus. 
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mudaria a sorte da jovem. Marcada pelo sentimento de culpa, ela fez o que a sociedade 

esperava. Como estupro, à época, não era considerado crime, mas ofensa grave à honra, a 

pena geralmente imposta como castigo ao agressor não era uma longa temporada na prisão; 

seu castigo vinha coroado com algemas de ouro, postas no dedo anular da mão esquerda. Do 

carrasco e da vítima. Abusava-se ainda uma segunda vez da vítima, trancafiando-a na prisão 

de um casamento reparador com seu violador.  

Se o casamento foi uma prisão que quase a levou à morte e ao desespero, livrar-se 

dele não lhe ofereceu a liberdade que desejava. Ao deixar o marido, não lhe foi permitida a 

guarda do filho, que somente reencontrou depois de muitos anos, quando ele já era adulto. 

Esse afastamento causou atritos entre mãe e filho que só foram superados poucos anos antes 

de ela morrer. 

Sua atividade ligada à literatura, entretanto, começou antes da separação. Ainda 

casada, já colaborava com revistas, enviando textos, e já começava a estabelecer redes de 

contatos com as quais se articularia de diversas maneiras ao longo da vida. A atividade de 

ficcionista, aliás, jamais lhe rendeu dividendos para viver dignamente, foi sempre a escrita 

não ficcional e a política que lhe garantiram o mínimo para sobreviver. A trajetória de 

aprendizado que a fez abandonar a velha vida, a vida de Rina, para renascer como outra 

pessoa, Sibilla Aleramo, não lhe garantiu estabilidade econômica duradoura, apesar do 

estrondoso sucesso do romance de estreia, Uma Mulher, no qual narra a luta de uma mulher 

para se afirmar como indivíduo em meio a uma sociedade machista.  

A publicação de Uma Mulher conferiu-lhe uma notoriedade instantânea. Contudo, 

revela-se um erro acreditar que esse novo destino que Sibilla traça dia a dia poupou-a de 

novos dissabores. À parte a questão da penúria em que viveu por toda a sua vida, e que é uma 

constante no diário, levando-a a queimar correspondências para aquecer-se no rigoroso 

inverno romano, a incompreensão de seu ato foi um sentimento que a acompanhou 

frequentemente. Uma de suas melhores amigas à época da escritura de Uma mulher, Ersilia 

Majno, após ler o manuscrito, foi a primeira a demonstrar o que viria pela frente, julgando que 

o livro expunha demais a vida de Rina.  

 

Devolvo-lhe o seu manuscrito e lhe pergunto: Pensou que seu filho lerá um 

dia o seu livro e a julgará? Sem dizer de outras pessoas que o leram e ali 

reconhecerão, se reconhecerão em todos os particulares que expõe em torno 

a si e à sua família e poderão pensar que se um orgulho excessivo pôde fazê-

la acreditar interessante e argumento de uma obra artística desnudar-se assim 

diante do público, existe porém uma medida também para certas confissões. 

A medida que deveria impor a você o dever para com o filho que não lhe 
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pediu a sua vida e pelo qual se não acredita poder sacrificar os seus instintos, 

os seus desejos de mulher, poderia, deveria sacrificar o desejo de fazer para 

si um lugar entre as escritoras jogando lama sobre tudo e sobre todas as 

lembranças da sua infância. Esta é a minha impressão que lhe exponho 

sinceramente...
24

  

 

Se uma amiga, mulher, falava-lhe assim, o que esperar dos críticos e da sociedade? 

Para além da revelação, a sociedade recusa-se até hoje a entender uma mãe que abandone seu 

filho. Como esperar que fosse diferente à época? E, no entanto, a recepção da crítica não foi 

tão difícil quanto se poderia esperar, muito pelo contrário. Um escritor vienense, Stefan 

Zweig, escreveu o seguinte sobre Uma mulher: 

 

Também na Itália a mulher fez-se viva, não é mais a indolente, a enganosa, a 

frívola do passado, a ignorante, desprezada escrava do homem e do amor. O 

movimento feminino encontrou aqui rápido o seu cortejo. A primeira 

escritora por mim conhecida, nas obras da qual as modernas ideias de 

independência da mulher encontraram uma forte expressão, é Sibilla 

Aleramo com o seu romance Uma mulher, que suscitou um ano atrás 

sensação geral na Itália e que já na Francia desperta vivo interesse
25

.  

 

Entre os italianos, juntaram-se a ele, Papini, Pirandello, Panzini, Bontempelli; entre 

os franceses, Luchaire-Dauriac, Paul Margueritte, Pierre Paul Plan. Na Alemanha, o romance, 

ao ser traduzido, teve prefácio de Georg Brandes, importante crítico dinamarquês, com grande 

influência no meio acadêmico. 

Sibilla em seu primeiro diário, Um amor insólito, escrito de 1940 a 1944, não se furta 

a comentar: “O meu sacrifício inicial talvez nenhum dos homens que amei me perdoaram em 

seu coração – e acredito que nem Franco me absolva. E, no entanto, Franco, o jovem amante, 

e eles, todos, se beneficiaram, encontrando em mim, além da namorada, a mãe”
26

. E, contra 

todas as expectativas, como já dissemos, Uma mulher foi um sucesso estrondoso, sobretudo 

                                                 
24

 Ti rimando il tuo manoscritto e ti chiedo: Hai tu pensato che tuo figlio leggerà un giorno il tuo libro e ti 

giudicherà? Senza dire di altre persone che lo leggeranno e vi ravviseranno, si ravviseranno in tutti i particolari 

che esponi intorno a te e alla tua famiglia e potranno pensare che se un orgoglio sconfinato ha potuto farti 

credere interessante e ragione di un’ opera artistica denudarti così davanti al pubblico, v’è però una misura anche 

per certe confessioni. La misura che dovrebbe importi il dovere verso il figlio che non ti ha chiesto la tua vita e 

pel quale se non hai creduto di poter sacrificare i tuoi istinti, i tuoi desideri di donna, potresti, dovresti sacrificare 

il desiderio di farti un posto fra le scrittrici gettando a piene mani il fango su tutto quanto e quanti saranno i 

ricordi della sua vita infantile. Questa è la mia impressione che ti spongo sinceramente... (ZANCAN, 1995, p.9) 
25

 Anche in Italia la donna è diventata viva, non è più l’ignava, l’ingannevole, la frivola di una volta, la 

ignorante, sprezzata schiava dell’uomo e dell’amore. Il movimento femminile ha trovato qui presto il suo 

seguito. La prima scrittrice a me nota, nelle opere della quale le moderne idee d’indipendenza della donna hanno 

trovato una forte espressione, è Sibilla Aleramo con il suo romanzo Una donna, che suscitò un anno fa generale 

sensazione in Italia e che già in Francia desta vivo interesse. (ALERAMO, 1921, p.17) 
26

 Quel mio sacrifício iniziale nessuno forse degli uomini che ho amato me lo ha perdonato in cuor suo – e credo 

che neppur Franco me ne assolva. Eppure, Franco, ed essi, tutti, ne hanno beneficiato, trovando in me, oltre che 

l’innamorata, la madre... (CAVIGIOLI, 1995, p.53) 
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entre feministas. Escrito ao longo de quatro anos, publicado a primeira vez em 1906, logo foi 

traduzido para várias línguas, como o francês, alemão, inglês, espanhol, sueco etc. 

Sibilla, entretanto, desejava percorrer um caminho diferente daquele que o 

feminismo de então percorria e que se preocupava basicamente com a mulher operária, a 

quem as lutas garantiam melhores condições de trabalho, ainda que longe do ideal. Sibilla 

preocupava-se com a mulher burguesa, de quem, a seus olhos, ninguém se ocupava. Para 

Sibilla, a emancipação feminina se daria com a “formação e afirmação do espírito feminino 

autônomo”
27

. A luta feminista garantiu direitos às operárias, mas a mulher burguesa 

continuava numa posição servil, sem o direito de desenvolver o seu potencial e aspirar a um 

futuro semelhante ao do homem burguês. A operária lutava lado a lado de seu homem, 

enquanto a burguesa seguia presa ao lar. Fora garantido o direito “à mulher de ser operária e 

artesã, ainda que com salários mínimos.... não se reconhece até aqui a outra necessidade, 

alardeada pelas mulheres da classe burguesa, de conquistar-se um diploma e um título, para 

avançar no mesmo campo intelectual dos homens”
28

. 

Se pensarmos que, à época, cabia à classe burguesa a direção do país, em qualquer 

país, a preocupação de Sibilla faz muito sentido. Tanto no aspecto artístico-literário quanto no 

político, negar à mulher burguesa o direito de seguir seus estudos e obter um diploma 

significava mantê-la à margem das decisões políticas. Dar às operárias o direito de serem 

exploradas nas fábricas por um salário irrisório não era nada perto do que se poderia atingir se 

o mundo dos homens de fato se abrisse às mulheres burguesas. Em função disso, Sibilla logo 

se afasta do movimento feminista para se aproximar de movimentos políticos, em especial o 

socialista.  

O feminismo, para ela, como “movimento social, foi uma breve aventura, heroica no 

início, grotesca no fim, aventura de adolescentes, inevitável e já superada. Refiro-me a toda 

livre manifestação da energia feminina”
29

. Para Sibilla, era de suma importância que a mulher 

encontrasse a sua voz e não mais imitasse o homem ao fazer arte. No entanto, a igualdade 

deveria se dar de modo uniforme, a emancipação feminina adquiria sentido na maneira 

socialista. Urgia acabar com a repressão, independente de quem fosse o opressor ou o 
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 Formazione e affermazione dello spirito femminile autonomo. (CAVIGIOLI, 1995, p. 47) 
28

 alla donna d’essere operaia ed artigiana, per quanto con salari minimi... non è riconosciuta sin qui l’altra 

necessità, vantata dalle femministe della classe borghese, di acquistarsi una laurea e un titolo, per avanzare nel 

medesimo campo intellettuale degli uomini. (CAVIGIOLI, 1995, p. 47) 
29

 (...) movimento sociale, è stato uma breve avventura, eroica all’inizio, grotesca sul finire, avventura da 

adolescenti, inevitabile e ormai superata. Parlo di ogni libera estrinsecazione dell’energia femminile. 

(ALERAMO, 1997, p.84) 
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oprimido. Para Piera Forni, Sibilla “se levantava como defensora das mulheres burguesas 

oferecendo-se pessoalmente como exemplo de mulher capaz de rebelar-se contra o destino 

que lhe era predestinado”
30

.  

Paralelamente, o amor ou, talvez, a busca do amor ocupava um posto especial em sua 

vida. Não foram poucos os seus amores e na sua maioria não foram meros mortais os homens 

que ocuparam seu coração. Salvatore Quasimodo, por exemplo, vencedor do Nobel de 

Literatura de 1959, foi um deles, mas não foi o único intelectual. Com Dino Campana 

provavelmente manteve o relacionamento mais conflituoso, devido à sua esquizofrenia, mas 

também aquele sobre o qual mais se comentou, o que, inclusive, rendeu há poucos anos um 

filme no qual são mesclados sua juventude como Rina, o casamento desastroso e o 

relacionamento com o poeta.  

Seu último relacionamento talvez seja o que mais espanto causou numa sociedade já 

habituada às revoluções de Sibilla, em função da diferença de quarenta anos entre ela e seu 

jovem amor, o poeta Franco Matacotta. Afinal, quando um poeta como Ungaretti se relaciona 

com uma moça cinquenta e dois anos mais jovem o choque é muito menor. Já faz parte do 

imaginário da sociedade que isso aconteça, mesmo que não se aprove. No entanto, quando 

uma mulher se torna protagonista de um relacionamento desse tipo, logo as vozes se levantam 

contra. Sibilla via naquele amor uma forma de se perpetuar, de moldar um herdeiro intelectual 

que levasse seu nome a um estrelato a que, sozinha, não fora capaz de chegar, já que nenhuma 

outra obra publicada posteriormente alcançou o sucesso de Uma mulher. Quando iniciou seu 

relacionamento com Franco, Sibilla vivia uma crise da escrita, que, entretanto, não era 

recente. Pelo contrário, já existia à época da guerra, e era vista por Sibilla como um obstáculo: 

“A guerra pôs realmente um círculo malévolo em torno dos espíritos”
31

. 

Tendo nascido em fins do século XIX, Sibilla viu uma Itália recém-unificada, 

dividida em duas, submersa em problemas sociais, a cujo combate a escritora jamais se furtou. 

Ao mudar-se para Roma, engajou-se em um projeto de alfabetização de adultos na zona rural 

romana e, então, conheceu de perto a miséria da caput mundi. Ao longo de sua vida, 

vivenciou também duas guerras mundiais, viu amigos partirem para o front e, com o 

belicismo, viu também a face machista mais uma vez agir, nas palavras de um jornalista que 

                                                 
30

 (...) si ergeva a paladina delle donne borghesi offrendosi personalmente come esempio di donna capace di 

ribellarsi al destino che le era predestinato. (FORNI, 2005, p. 09) 
31

 La guerra ha messo davvero un cerchio malefico attorno agli spiriti. (ALERAMO, 1979, p.06). 
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incitava seus leitores a não ‘afeminar’ a Itália com lágrimas. Não obstante, a esperança num 

futuro melhor para o mundo a guiava. 

À primeira vista, pode parecer que, depois de um início promissor, Sibilla caminhava 

num vértice rumo à decadência; afinal, seus escritos não causaram mais tanta comoção. Ao 

longo da vida não foram os dividendos de Uma mulher que lhe mataram a fome, mas 

pequenas publicações de artigos, resenhas, ajudas provenientes de amigos, desconhecidos e 

políticos de ideologias diversas, como o próprio Mussolini e representantes do PCI
32

. 

Continuou também a ser chamada para comissões avaliadoras em concursos literários, como 

em 1947, quando participou da banca julgadora do concurso Riccione, diante da qual, entre 

outros, apareceu Italo Calvino, com o romance A trilha dos ninhos de aranha, “(...)livro muito 

singular, que eu e Zavattini estamos decididos a fazer competir com somente outros dois ou 

três(...)”
33

  

Ainda que jamais tenha conseguido consagrar-se como poetisa, como escritora, 

consagrou-se inesquecivelmente como ativista dos direitos da mulher, mesmo que sob outro 

ponto de vista que não o do feminismo. Sua obra de batismo até hoje é lida por jovens e já 

começa a constar nos manuais de história da literatura. Não obstante, embora tenha tido mais 

reconhecimento por Uma mulher, nos dias de hoje seus poemas e seus diários ainda 

conquistam muitas leitoras, que se identificam com o lirismo de seus versos e com a 

sinceridade de suas declarações. 
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 Partido Comunista Italiano. 
33

 (...) libro molto singolare, che io e Zavattini siamo decisi a far entrare in gara con soli altri due o tre (...). 

(ALERAMO, 1978, p. 150). 
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4. A “descoberta” do eu: diários 

 

Antes de iniciarmos nossa análise, deparamo-nos com a questão de como 

hierarquizar gêneros tão diferentes entre si. Como nosso foco é o autor textual, decidimos 

traçar um percurso das escritas que desejamos analisar, para relembrar a escrita de diários, 

cartas e ficção autobiográfica e para entendermos a escrita de si na criação de nossas autoras. 

Nos primeiros dois capítulos de nossa tese, tratamos de questões teóricas sobre o autor e sobre 

a escrita de si. Vimos que o autor textual não é aquele que detém os direitos autorais da obra, 

o autor empírico. Sendo assim, é ponto pacífico que nos textos de que nos ocuparemos ao 

longo da tese só existe um autor, o textual. Embora todas as teorias se complementem e 

estejamos cientes da importância de Barthes e Foucault, preferimos nos basear mais na teoria 

de Calvino nos próximos capítulos, porque consideramos podemos contribuir mais 

efetivamente para a questão com um texto ainda pouco discutido nesse tema. 

Qual o objetivo de escrever um diário? Exercitar a alma, repensar os fatos do dia, 

analisar, refletir. Confessar? “A confissão começa sempre com uma fuga de si. Parte de uma 

situação de desespero”
34

. Florbela e Sibilla encontravam-se em situação de desespero. A 

primeira, do ponto de vista emocional, a ponto de concluir a própria vida com o suicídio. A 

segunda, do ponto de vista criativo. A palavra não lhe vinha mais, não conseguia compor 

nenhuma nova obra, fosse uma poesia ou um conto. Buscaram no diário espaço para confessar 

suas angústias, suas dúvidas, seus paradoxos, na esperança de que escrevendo, todo o mal que 

sentiam se esvanecesse na escrita e o desespero se tornasse um sonho ruim. E livres deste 

sonho, poderiam reencontrar o rumo da escrita. 

Como se organiza um diário? A organização pode seguir um padrão tradicional: data, 

local, às vezes um interlocutor fictício. Na época de Florbella e Sibilla era esse o modelo em 

voga. Hoje, com a diversificação dos meios de publicação, o diário já não é mais o mesmo, 

mas um dos seus princípios ainda reina: o diário flerta com o imprevisível. Não se pode 

adivinhar quando encontraremos alguém famoso, quando veremos algo tão extraordinário que 

mereça ser eternizado pela escrita. 

Em que ele difere de um romance autobiográfico ou de qualquer outro texto em 

prosa? Talvez o fator mais importante seja a questão do tempo passado entre o evento e a sua 

concretização como texto. Como lembra Diogo Pacheco Veloso, 

 

                                                 
34

 La confessione comincia sempre con una fuga da sé. Parte da una situazione di disperazione. (ZAMBRANO, 

200, p. 46) 
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No diário, é pequena a distância temporal e espacial entre “o vivido e o 

registro desse vivido pela escrita”, possibilitando ao diarista datar “com 

precisão os diversos momentos da sua vida, podendo voltar-se 

constantemente sobre si, enquanto escreve” (Miranda, 1992, p. 34).  

 

Já na autobiografia, a grande distância temporal entre os eventos e o registro 

dos mesmos submete a escrita ao caráter de seleção arbitrário da memória, 

ao mesmo tempo em que possibilita ao autobiógrafo “uma reflexão que 

reordena o passado e busca dar-lhe um sentido” (VELOSO, s/d, p. 5) 

 

O que está no diário está mais próximo do fato ocorrido, mas a arbitrariedade não se 

limita à memória, ela se estende também à intenção que acompanha o construir de uma 

autobiografia ou um diário. Veloso diz ainda: 

 

(...) o diário íntimo possui o diferencial de ser baseado no “segredo”, 

constituindo-se em uma escrita privada que deixa de lado o pacto entre autor 

e leitor. Dessa forma, o diarista assume, no ato da escrita, uma postura 

narcísica de um sujeito a contemplar-se diante de um espelho, pois tal escrita 

pressupõe a figura do emissor e receptor centrada em um mesmo sujeito – 

aquele que escreve, constituindo-se em uma “escrita de si e para si” que 

exclui o olhar alheio. (VELOSO, s/d, p. 5) 

 

O que pensar, no entanto, quando o diário não é escrito sob o signo do segredo? 

Quando se pretende desde o início torná-lo público, de certa forma pode ser repetida a seleção 

arbitrária de que fala Veloso, pois pode também nessa obra ocorrer o desejo da construção de 

uma imagem idealizada. Sibilla, por exemplo, sempre desejou construir uma mitologia 

pessoal. Por que iria ela desprezar sua última oportunidade de deixar uma obra quando já 

havia muitos anos que a sua criatividade tinha se apagado? O primeiro diário de Sibilla pode 

não ter sido escrito com a intenção de ser publicado, mas o segundo, que analisaremos 

posteriormente, nasceu durante os trâmites da impressão do primeiro. Florbela, ao contrário, 

declarou em seu diário não tê-lo escrito para alguém, escreveu-o para ninguém. Sem um 

público em vista, pouco importava a assiduidade, o modelo ou outras formalidades que 

acompanham a criação artística. 

Getúlio Vargas disse o seguinte a respeito do diário: 

 

O aparente prosaísmo da vida real é bem mais interessante do que parece. 

Lembrei-me que, se anotasse diariamente, com lealdade e sinceridade, os 

fatos de minha vida como quem escreve apenas para si mesmo, e não para o 

público, teria aí um largo repositório de fatos a examinar e uma lição 

contínua da experiência a consultar. (VARGAS, 1995, p. 3) 

 

Esse aparente prosaísmo a que alude nosso falecido presidente está presente, talvez, 

em Florbela, mas não em Sibilla, porque a sua vida está repleta de fatores tão espetaculares 

que não lhe cai bem o adjetivo prosaico. Alguém que dividiu a vida com cidadãos exemplares 

da política, da cultura, ao relatar tais encontros, por mais que tente enclausurá-los nas vestes 
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da simplicidade acaba por transformar seu diário numa espécie de tabloide sofisticado. 

Enquanto Florbela olhava para dentro de si ao escrever seu diário, na esperança de alcançar 

uma tranquilidade que lhe fugia às mãos, Sibilla via no diário a oportunidade de um último 

holofote. 

Maria Luiza Remédios escreve em seu texto sobre o diário de Vargas que: 

 

A literatura confessional é aquela que mais se aproxima do leitor, porque 

fala de um eu, de uma pessoa viva que ali se encontra e que diante do leitor 

desnuda sua vida, estabelecendo-se, então, uma perfeita união entre autor e 

leitor. (REMÉDIOS, 1996, p. 206) 

 

Mas existe mesmo esse ato de desnudar-se no diário ou não vestirá o autor apenas 

uma roupagem falsamente neutra? A que ponto alguém de fato desnuda a sua própria vida 

com a perspectiva de levá-la a público? 

 

 

 

4.1 O diário de Florbela: um último ano. «Attendre sans espérer» 

Para mim? 

Para ti? 

Para ninguém.
35

 

F.E. 

 

Florbela Espanca inicia seu diário declarando que não o escreve para ninguém, que 

ele será um espaço onde ela atirará “(...) negligentemente, sem pretensões de estilo, sem 

análises filosóficas, o que os ouvidos dos outros não recolhem (...) (ESPANCA, 1995, p. 233). 

Seu diário nasce para ser seu confidente no último ano de sua vida e apresenta-se para 

Florbela como o receptáculo de sua mente; nele serão depositados seus pensamentos, seu 

espírito “(...) talvez frívolo, talvez profundo (...)” (ESPANCA, 1995, p. 233).  

Para ela, já se haviam passado as possibilidades de encontrar ajuda na análise de si 

mesma no olhar lançado para o seu interior, restava apenas a inquietação diante dos fatos e da 

impossibilidade de compreender-se e, quem sabe, de encontrar paz. Esse inquietamento a 

fazia sentir-se como um ente que passa pela vida sem aproveitá-la verdadeiramente, sentindo 

que passa pelo tempo/vida simplesmente e considera isso uma amargura. Diante da 

impossibilidade dessa autocompreensão experimentada até então, nasce uma angústia:  
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 ESPANCA, 1995, p. 233. 
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Foram-se, há muito, os vinte anos, a época das análises, das complicadas 

dissecações interiores. Compreendi por fim que nada compreendi, que 

mesmo nada poderia ter compreendido de mim. Restam-me os outros… 

talvez por eles eu possa chegar às infinitas possibilidades do meu ser 

misterioso, intangível, secreto. (ESPANCA, 1995, p. 233). 

 

Se não pode mais olhar para dentro de si, busca no outro a resposta tão desejada, que, 

infelizmente, jamais chegará. E o registro do tempo torna-se uma necessidade.  Ao registrá-lo 

reflete sobre sua relação com ele e, ao mesmo tempo, como ele não a afeta, o passar do tempo 

que a incomoda: “Não sinto deslizar o tempo através de mim, sou eu que deslizo através dele 

e sinto-me passar com a consciência nítida dos minutos que passam e dos que se vão seguir. 

Como compreender a amargura desta amargura?” (ESPANCA, 1995, p. 233). 

A escrita do diário parece perfeita para esse tipo de ambição despretensiosa 

manifestada na primeira entrada, pois o seu caráter de liberdade, na qual se pode improvisar, 

permite que se despeje sobre as páginas em branco tudo aquilo que a vida oferece como 

argumento ao autor. A privacidade implícita, já que a publicação é uma opção, não uma 

obrigação, libera o autor dos filtros sociais. As amarras do tempo acabam por se tornar 

fictícias no diário, pois embora a linearidade temporal seja inclusive marcada em seu próprio 

nome, nada obriga o autor a escrevê-lo diariamente, tampouco é obrigado a marcá-lo com 

sinais geográfico-temporais. A falsa liberdade
36

 de que fala Blanchot, ao dizer que o 

calendário aprisiona o autor de diário, não se aplica a Florbela. Ela começa escrevendo-o com 

certa regularidade, que logo se perde, esquecendo a suposta urgência do tempo. 

Há quem o veja como um instrumento narrativo que pode vir a público, outros 

temem pela revelação do que vai escondido em suas linhas e entrelinhas. Para Florbela, a 

probabilidade de publicá-lo não vem expressa, mas ela não ignora a possibilidade de alguém 

vir a lê-lo e talvez compreendê-la, como ela mesma não foi capaz: 

 

Não tenho nenhum intuito especial ao escrever essas linhas, não viso 

nenhum objetivo, não tenho em vista nenhum fim. Quando morrer, é 

possível que alguém, ao ler estes descosidos monólogos (...) se debruce com 

um pouco de piedade, um pouco de compreensão, em silêncio, sobre o que 

eu fui ou o que julguei ser. E realize o que eu não pude: conhecer-me
37

. 

(ESPANCA, 1995, p. 234) 

 

                                                 
36

 O diário íntimo, que parece tão livre de forma, tão dócil aos movimentos da vida e capaz de todas as 

liberdades, já que pensamentos, sonhos, ficções, comentários de si mesmo, acontecimentos importantes, 

insignificantes, tudo lhe convém, na ordem e na desordem que se quiser, é submetido a uma cláusula 

aparentemente leve, mas perigosa: deve respeitar o calendário. Esse é o pacto que ele assina. O calendário é seu 

demônio, o inspirador, o compositor, o provocador e o vigilante. (BLANCHOT, 2005, p. 270) 
37

 Itálico no diário, mas não se pode dizer se por decisão da autora ou de quem o editou. 
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Um diário escrito por alguém que pretende publicá-lo, que o vê como uma forma de 

expressão de arte, não será igual a um que o tome apenas como um companheiro de 

pensamentos, um confidente. A publicação de um diário envolve certa censura, ainda que se 

revista de outros nomes, como revisão, edição etc. Ao dizer que não escreve o diário para 

alguém, pelo contrário, o escreve para ninguém, Florbela o transforma num lugar de exercício 

da escrita. Arfuch diz que há diários que são “(...) como tábuas de salvação, em que o 

“fechamento” é, mais do que uma situação física de escrita, um pesadelo existencial (...)” 

(ARFUCH, 2010, p. 145). 

Florbela escreveu o diário em seu último ano de vida, havendo começado em 11 de 

janeiro de 1930. Ainda não fazia três anos da morte do irmão, mas o peso da depressão a 

empurrava para o abismo do suicídio. Na terceira entrada, Florbela escreve: “E o meu olhar 

acaricia, de passagem, o vulto do meu irmão: o meu amigo morto” (ESPANCA, 1995, p. 

235). Em junho, por ocasião do aniversário da morte de Apeles, não há nenhuma entrada. No 

entanto, exatamente por ser aniversário de um evento que tanto marcou a sua vida, semelhante 

ausência torna-se facilmente compreensível. Da data de início, em menos de onze meses, 

Florbela se matará. A tábua de salvação não a salvou da tormenta interior por que passava. 

Lejeune fez uma pesquisa para saber que funções as pessoas atribuíam aos diários, 

para que o escreviam e as respostas obtidas foram: para fixar o presente, deixar marca, guiar a 

vida, expressar-se, clarificar-se, lê-lo a seus filhos, suportar a solidão, acalmar a ansiedade etc. 

Acreditamos que se Florbela pudesse ter respondido a essa pesquisa, suportar a solidão 

poderia ter sido uma das respostas. No entanto, parece-nos mais provável que ela tenha 

mesmo é tentado evitar a morte. 

Ainda que sem sucesso, a escrita se apresentava como um mecanismo para salvar-lhe 

a vida, além de ter se transformado num espaço para pensar a si mesma, analisar-se, 

descrever-se. Em determinados momentos, porém, como quando diz que viver não é parar, é 

continuamente renascer, poucos meses antes de pôr fim à própria vida, parece incoerente: 

 

Viver não é parar: é continuamente renascer. As cinzas não aquecem; as 

águas estagnadas cheiram mal. Bela! Bela! não vale recordar o passado! O 

que tu foste, só tu o sabes: uma corajosa rapariga, sempre sincera para 

consigo mesma. (...) 

Honesta sem preconceitos, amorosa sem luxúria, casta sem formalidades, 

recta sem princípios e sempre viva, miraculosamente viva, a palpitar de seiva 

quente como as flores selvagens da tua bárbara charneca! (ESPANCA, 1995, 

p. 234) 
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Por meses, seguiu anotando a rotina, e disse: “A minha modesta «chaise» faz-me 

lembrar (...) o Estoril. (...) Passo nela o melhor do meu tempo. Acendo um cigarro... e o 

fumo” (ESPANCA, 1995, p. 235). O diário se tornou um companheiro para suportar a 

melancolia que não a abandonava, “Devo ter por alma um diamante ou uma labareda e sinto 

nela a beleza inquietante e misteriosa das obras incompletas e mutiladas” (ESPANCA, 1995, 

p. 240), e era nele que ela a registrava: “Sinto-me só. Quantas coisas lindas e tristes eu diria 

agora a Alguém que não existe!” (ESPANCA, 1995, p. 235). Alguém que não existe ou que 

não existe mais? Entretanto, por mais que em alguns momentos orgulhe-se de sua trajetória, 

como acabamos de ver (“Viver não é parar...”), Florbela não cessa de menosprezar-se: 

“Endiabrada Bela! Estranha abelha que dos mais doces cálices só sabes extrair fel! (...)” 

(ESPANCA, 1995, p. 237). 

Vê a maravilha no mundo, descrevendo a beleza da primavera e tendo declarado não 

acreditar no deus que a sociedade desenha, mas sim na universalidade dos seres e pensa se 

não será “uma panteísta?” (ESPANCA, 1995, p.236), aproximando-se de Fernando Pessoa, 

que no seu heterônimo Alberto Caeiro admite acreditar em deus se ele for a natureza, e as 

árvores, e as flores; e a visão da sinceridade na natureza, representada pelo cão: “Os olhos do 

meu cão enternecem-me. Em que rosto humano, num outro mundo, vi já estes olhos de veludo 

doirado, de cantos ligeiramente macerados, com este mesmo olhar pueril e grave, entre 

interrogativo e ansioso?” (ESPANCA, 1995, pp. 234-235) 

A felicidade, na crença de Florbela, estaria na simplicidade, jamais na inteligência, 

que seria um obstáculo para a felicidade. A inteligência criaria “um mar imenso de ondas, de 

espumas, de destroços, no meio do qual somos depois o náufrago que se revolta, que se debate 

em vão, que não sabe desaparecer sem estreitar de encontro ao peito qualquer coisa que anda 

longe: raio de sol ou reflexo de estrelas.” (ESPANCA, 1995, p. 237). 

Florbela só poderia expressar a consciência da própria inadequação aos valores da 

sociedade num diário, um destinatário mudo, fiel e compreensivo:  

 

Chuva, vento, dores, tristeza... e sempre a Florbela, a Florbela, a Florbela!! 

Gostaria de endoidecer: Carlos Magno ou Semíramis, perseguidora ou 

perseguida, a chorar ou a rir, Eu seria outra, outra, outra! Não saberia sequer 

que os meus sonhos eram sonhos: o mundo estaria todo povoado de 

verdades. Os meus exércitos seriam meus, as minhas pedras preciosas seriam 

minhas; cóleras, pavores, lágrimas, gargalhadas, tudo isso seria realmente 

meu. E uma gota de água seria um astro, uma espiguinha de erva, uma seara, 

e um ramo de árvore, uma floresta. Ser doido é a única forma de possuir e a 

maneira de ser alguma coisa de firme neste mundo. (ESPANCA, 1995, p. 

238) 
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Chegar à conclusão aos 35 anos de que não sabia o que queria da vida, é algo que, se 

dito a outra pessoa, certamente seria reprovado. Ao mesmo tempo, existia a consciência de 

desejar um não sei quê de maravilhoso que a vida não lhe ofertava e que gerava essa 

insatisfação crônica: “Napoleão de saias, que império desejas? Que mundos queres 

conquistar? Estás, decididamente, atacada de delírios de grandezas!...” (ESPANCA, 1995, p. 

239) para mais adiante, comparando os homens aos animais, dizer que temos muito a 

aprender com eles, que são os verdadeiros humildes, enquanto nós, não. “Afinal... de que 

tendes vós orgulho, ó gentes?...” (ESPANCA, 1995, p. 239).  

Entre uma queixa e outra, um dia bom e outro ruim, o diário é fiel depositário dos 

seus humores: “(...) Que me importa a estima dos outros se eu tenho a minha? Que me 

importa a mediocridade do mundo se Eu sou Eu? Que me importa o desalento da vida se há a 

morte? Com tantas riquezas porque sentir-me pobre? (...)” (ESPANCA, 1995, p. 239). É 

também depositário de opiniões que lhe vêm à mente em suas leituras:  

 

Como não compreendeu ela que o único remate possível à cúpula do seu 

maravilhoso palácio de quimeras, de ambições, de amor, de glória, poderia 

apenas ser realizado por essas linhas serenas, puríssimas, indecifráveis, que 

só a morte sabe esculpir?
38

 (ESPANCA, 1995, p. 237). 

  

Se pensarmos que naquele mesmo ano Florbela se mataria, pode-se perceber que as 

primeiras linhas dessa entrada revelam ‘simpatia’ pela morte: 

 

O «Diário» de Maria Bashkirtseff é qualquer coisa de profundamente triste, 

de tragicamente humano. Só não entendo naquela grande alma o medo da 

morte. O espectro da morte, a ideia da morte, apavora-a, espanta-a, indigna-

a. É sua única fraqueza. «Il faudra donc mourir, misérable.» «Mourir? J’en ai 

très peur… Et je ne veux pas.» «Je veux vivre, moi, quand même et malgré 

tout…» «Mon corps pleure et crie mais quelque chose qui est audessus de 

moi, se réjouit de vivre, quand même…» Mas que imensa alma! Queria o 

amor, queria a glória, o poder, a riqueza, a felicidade, queria tudo. E morreu 

com pouco mais de vinte anos, gritando até o fim que não queria morrer. 

(ESPANCA, 1995, p.237) 

 

O diário se configura para ela como espaço de reflexão: “A vida tem a incoerência de 

um sonho. E quem sabe se realmente estaremos a dormir e sonhar e acabaremos por despertar 

um dia? Será a esse despertar que os católicos chamam Deus?” (ESPANCA, 1995, p. 240). 

Espaço para negar-se a pensar e começar a viver:  

 

                                                 
38

 Comentário sobre o Diário, de Maria Bashkirtseff, que estava lendo. 
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Afinal, para que pensar? Viver é não saber que se vive. Procurar o sentido da 

vida, sem mesmo saber se algum sentido tem, é tarefa de poetas e 

neurastênicos. Só uma visão de conjunto pode aproximar-se da verdade. (...) 

Por que me não esqueço eu de viver... para viver?” (ESPANCA, 1995, p. 

241). 

  

Essas palavras foram ditas em vinte de abril, menos de oito meses antes de sua 

morte. Não seria esse viver o despertar a que se referia antes? Duas páginas depois, Florbela 

escreve o seguinte: “A morte definitiva ou a morte transfiguradora? Mas o que importa o que 

está para além?” (ESPANCA, 1995, p. 243). Não há a manifestação de qualquer outra 

discussão sobre a morte, apenas a manifestação de que o que vem depois dela não importa. 

Essa indiferença para com o além deveria resultar num presente mais bem aproveitado, bem 

vivido, mas o que se percebe na leitura do diário é uma apatia diante da vida, que termina 

bruscamente, de maneira voluntária. Escrito em 20 de novembro, o diário acaba registrando o 

modo como Florbela se encaminhou para a morte. 

No diário fica a imagem de uma mulher em grande sofrimento, que declara: “não 

tenho forças, não tenho energia, não tenho coragem para nada. Sinto-me afundar. Sou o ramo 

de salgueiro que se inclina e diz sim a todos os ventos” (ESPANCA, 1995, p. 241). A resposta 

que devemos responder neste momento é: existe, num diário escrito sem um destinatário 

previsto, aquele primeiro personagem a que alude Calvino? Numa escrita tão pessoal, torna-se 

quase impossível dissociar o autor empírico do textual, mas é, sim, aquele primeiro 

personagem calviniano que escreve o diário, porque o ser humano não despe jamais a 

máscara, sob o risco de desaparecer. Abandonaram-se performances planejadas, arquitetadas 

para dar vazão à escritura mais genuína e entrou em cena aquele eu sufocado pela sociedade. 

No entanto, ainda é um personagem. Ainda que não tenha buscado requintes de estilos para 

escrevê-lo, foi no diário que o autor textual entrou em cena de maneira mais rudimentar e ao 

mesmo tempo sincera. Se o resultado não foi o mais lírico, foi porque o argumento de que 

tratou não foi o mais poético. Pelo contrário, foi na aridez do eu dos últimos meses que ela 

buscou a matéria para escrever: “Sou a charneca rude a abrir em flor.” (ESPANCA, 1995, p. 

225). 
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4.2 “A que serve anotar o quotidiano martírio?” Os diários íntimos de Sibilla 

 

34 anos, 34 anos que nasci 

como escritora. 

S.A. 

 

Os diários íntimos entraram na vida de Sibilla em 1940, quando ela já contava 64 

anos, por sugestão de Franco Matacotta, seu último amor, que a incentivou a buscar no diário 

a inspiração perdida. Não foi uma escolha própria. Havia já muitos anos que Sibilla pouco 

produzia e algo do porte do sucesso de Una donna, ela jamais voltou a alcançar, de modo que 

o diário íntimo de Sibilla, sobre o qual nos debruçaremos nas próximas páginas, adquiriu a 

importância de um salvador. 

Em primeiro lugar, que história possui o diário íntimo como gênero literário na 

Itália? Como gênero puro, sem confundir-se com outros gêneros, como as memórias, por 

exemplo, sua difusão na Itália foi pequena, especialmente porque os romances autobiográficos 

responderam melhor às exigências das escritoras italianas. Além disso, na opinião de 

Cavigioli, essa fraca difusão dos diários deve-se em parte a Benedetto Croce, que os via com 

desconfiança, atribuindo-lhes características e juízos desfavoráveis como 

 

o excesso de urgência, a falta de distância entre o autor e o argumento 

tratado e de elaboração formal de sentimentos, a impureza formal e de 

conteúdo, uma visão de mundo excessivamente fragmentária e 

excessivamente pouco universal e vazia de unidade espiritual ou lírica
39

 

 

Segundo Cavigioli, Sibilla se apresenta, junto a Cesare Pavese, escritor seu 

contemporâneo, como o caso mais exemplar do uso do diário íntimo como ferramenta de 

exercício literário
40

. Para eles, o diário funcionava como laboratório onde experimentavam 

novas ideias, apesar de não ser visto como gênero narrativo e isso gerar problemas a Sibilla: 

“(...) Bocelli informou-me da instituição do prêmio de um milhão por um romance. Ele estará 

entre os juízes. Inscreverei Franco para concorrer. Quiçá! Eu não posso estar entre os 

aspirantes, porque o Diário não é considerado gênero narrativo. Que pena!”
41

. Sobre Pavese, 

que se tornou um bom amigo e que foi motivo de grande tristeza para Sibilla ao cometer o 

                                                 
39

 L’eccesso di immediatezza, la mancanza di distacco dell’autore dalla materia trattata e di elaborazione formale 

dei sentimenti, l’impurità formale e contenutistica, una visione del mondo troppo frammentaria e troppo poco 

universale e priva di unità spirituale o lirica. (CAVIGIOLI, 1995, p. 15) 
40

 E nesse caso, aproxima-se dos hypomnemata de que falou Foucault: cadernos de anotações. No capítulo 

referente aos escritos de Sibilla, falaremos mais a respeito. 
41

 (...) Bocelli (...) m’ha informata dell’istituendo premio di un milione per um romanzo. Lui è fra i giudici. 

Scriverò a Franco di concorrere. Chissà! Io non posso essere fra gli aspirante, perché il Diario non è considerato 

genere narrativo. Peccato. (ALERAMO, 1978, p. 88). 
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suicídio, diz: “Obsessiona-me a lembrança do suicídio de Pavese. Escrevi então – no verão 

passado – que a única liberdade que não têm os comunistas é aquela de matar-se. Pavese não 

ouviu”
42

. 

No diário ficamos sabendo da participação de Sibilla em comissões avaliadoras de 

concursos literários, o que confirma a sua importância nesse meio e a nossa hipótese, também, 

pois além de ter escrito um romance de grande importância para as mulheres no início do 

século XX, ainda pôde ajudar outras iniciantes. Naturalmente, não por ser mulher, uma 

companheira de infortúnio, visto que Sibilla sempre se manifestou contra a produção feminina 

que se limitava a ser uma imitação inferior da obra masculina. Sibilla desejava que a mulher 

encontrasse o seu caminho artístico como indivíduo e esse desejo inclusive a afastou do 

feminismo e a aproximou do comunismo. Ela não desejava que a mulher substituísse o 

homem na sociedade, desejava que ambos encontrassem um patamar de igualdade: 

 

Roma, 19 de junho, tarde 

Entre ontem à noite e hoje, lido todo o livro de Anna Banti, Artemisia, que 

me foi emprestado por Gianna Manzini, livro que está competindo pelo 

prêmio
43

 da salão literário Bellonci, a votar-se amanhã. O seu maior 

concorrente é O companheiro de Cesare Pavese, e até ontem estava decidida 

a dar-lhe o meu voto, ainda que não seja do melhor Pavese. Agora, estou em 

dúvida, porque o livro da Banti é de uma extrema bravura, testemunho de 

uma mente excepcional.  É o romance da pintora do século XVII Artemisia 

Gentileschi, de cuja vida eu ignorava tudo e de quem acredito nunca ter visto 

nenhum quadro. Apreciei na história sobretudo um sentimento pudico mas 

profundo de solidariedade feminina, uma intuição delicadíssima da 

drámatica sorte à qual toda mulher artista está condenada, em qualquer 

tempo e quaisquer que sejam os acontecimentos da vida externa. Não 

supunha na Banti uma irmã de alma. Mas o livro tem, para mim, um defeito: 

é demasiadamente afetado pela tarefa, pelo empenho, é excessivamente 

desejado … E também, lembra as experiências estilísticas da Woolf (que é 

também a armadilha dos livros da sua amiga Gianna) e a inteligência impede 

a passagem da genialidade…
44

  

                                                 
42

 Mi ossessiona il ricordo del suicidio di Pavese. Scrissi allora – l’estate scorsa – che la sola libertà che non 

hanno i comunisti è quella di uccidersi. Pavese non lo sentì. (ALERAMO, 1978, p. 279) 
43

 Trata-se do prêmio Strega, criado em 1947 pela Bellonci e considerado até hoje um dos prêmios literários mais 

importantes da Itália. 
44

 Tra iersera e oggi, letto tutto il libro di Anna Banti, Artemisia, prestatomi da Gianna Manzini, libro ch’è in 

palio per il premio del salotto Bellonci, da votarsi domani. Il maggior suo concorrente è Il compagno di Cesare 

Pavese, e sino a ieri ero decisa a dare a questo il mio voto, sebbene non sia del miglior Pavese. Ora, sono incerta, 

perché il libro della Banti è di una estrema bravura, testimonianza di un engegno eccezionale.  È il romanzo della 

pittrice secentesca Artemisia Gentileschi, della cui vita tutto ignoravo e di cui credo non aver mai veduto nessun 

dipinto. Ho apprezzato nel racconto soprattutto un senso pudico ma profondo di solidarietà femminile, 

un’intuizione delicatissima della drammatica sorte a cui ogni donna artista è condanata, in qualunque tempo e 

qualunque siano le vicende della vita esterna. Non supponevo nella Banti una sorella d’anima. Ma il libro ha, per 

me, un difetto: risente troppo del compito, dell’impegno, è troppo voluto… E anche, ricorda le esperienze 

stilistiche dell’Woolf (che è pure il guaio dei libri della sua amica Gianna) e l’inteligenza preclude il varco della 

genialità… (ALERAMO, 1978, p. 201) 
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Outro aspecto sublinhado por Cavigioli em sua tese sobre Sibilla é a tentativa da 

escritora em criar uma “mitologia pessoal, uma imagem de supermulher moralmente e 

socialmente transgressora”
45

, mas não apenas isso; reivindicava, também, “o seu papel 

poético”
46

. Anna Folli também lembrou do egocentrismo de Sibilla, ilustrado por Giovanni 

Cena: “Depois te farás a estátua em um livro. Estas tuas páginas são já literatura. Vives de 

estetismo”
47

. Sobre isso, Folli complementa que ela “sempre pôs a escritura ao serviço do seu 

Eu monumental para construir a obra-prima que então não pode destruir”
48

. Não seria 

diferente com o diário. 

Sibilla esperava que suas obras lhe sobrevivessem: “Ouvi que, após a minha morte, 

essa herança de palavras assumirá um valor profundo, se encontrar quem tenha devoção e 

força suficiente para organizá-la e publicá-la. Será Franco?”
49

.  

A insegurança quanto ao futuro, após sua morte, era flagrante:  

 

Franco também lê Amo, portanto sou: assinala com grandes barras os trechos 

que julga “indignos” ou demasiado “ridículos”. Não digo que não tenha 

razão, mas a sua crítica me deprime, me leva novamente ao velho terror de 

haver vivido em vão, de não deixar nenhuma marca
50

.  

 

No mesmo diário, quase dez anos depois, Sibilla relê a mesma obra, incompleta, com 

partes extirpadas por sugestão de Franco e mostra o arrependimento: 

 

À tarde tive a ideia, sabe-se lá como, de pegar e reler, talvez depois de tantos 

anos, o meu Amo, portanto sou. Talvez tenha sido porque eu quisesse 

verificar quais páginas arranquei na última reimpressão (1947), por 

instigação de Franco. Assim, vi que se trata de um capítulo inteiro que 

reevoca o episódio com aquele que nas edições precedentes chamei Bruno 

Tellegra. (...) Não sei porque vinte anos depois cedi ao conselho pudíco de 

Franco. Se hoje o livro se reeditasse, o quereria integral
51.  

                                                 
45

 Mitologia personale, un’immagine di superdonna moralmente e socialmente trasgressiva. (CAVIGIOLI, 1995, 

p. 09) 
46

 Il suo ruolo poetico. (CAVIGIOLI, 1995, p. 09) 
47

 Poi ti farai la statua in un libro. Queste tue pagine sono già letteratura. Vivi di estetismo. (FOLLI, 2000, pp. 

179-180) 
48

 ha sempre messo la scrittura al servizio del suo Io monumentale per costruire il capolavoro che ora non può 

distruggere. (FOLLI, 2000, p. 180) 
49

 Ho sentito che, dopo la mia morte, quest’eredità di parole assumerà un valore profondo, se troverá chi avrà 

devozione e forza sufficiente ad ordinarla e pubblicarla. Sarà Franco? (ALERAMO, 1978, p.33) 
50

 Anche Franco legge Amo dunque sono: tira grandi sbarre sui brani che trova “indegni” o tropo “ridicoli”. Non 

dico che non abbia ragione, ma la sua critica mi deprime, mi riconduce al mio vecchio terrore di essere vissuta 

invano, di non lasciare alcun segno... (ALERAMO, 1978, p. 119). 
51

 Nel pomeriggio ho avuto l’idea, chissà come, di riprendere in mano e rileggere, forse dopo anni, il mio Amo 

dunque sono. Forse è stato perché volevo verificare quali pagine ho stralciate nell’ultima ristampa (1947), per 

istigazione di Franco. Così ho veduto che si trata dell’intero capitolo che rievoca la vicenda con colui che nelle 
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Na verdade, o desejo de reler o romance não fora acidental. Poucos dias antes, em 31 

de dezembro de 1954, registrara no diário o encontro com o homem que inspirara uma das 

personagens: “Ontem à tarde, visita de um que não via há dois anos, o Luciano
52

 de Amo 

portanto sou”
53

. 

Seu medo de passar pela vida sem deixar marcas de certa maneira é desmentido pelo 

próprio diário, quando registra a publicação de uma nova edição de Uma mulher: “Do 

escritório romano da editora Mondadori recebo uma cópia da sexta edição de Uma mulher. O 

volume tem data de maio de 1944, e traz o prefácio que eu escrevi em 21 de junho de 1943. 

Comoção silenciosa”
54

. Embora os quarenta anos do romance não tenham sido marcados por 

uma festa, também não passaram em branco, tendo anotado, comovida, no mesmo dia a 

lembrança da data. 

No entanto, passado o desconforto inicial de anotar o quotidiano martírio percebido 

na entrada que dá título a este capítulo, o modelo acaba por se tornar perfeito para a 

personalidade de Sibilla, como aponta Cavigioli: 

 

Das relações transparece a funcionalidade ao narcisismo de Sibilla: os 

encontros são comentados com referências aos cumprimentos recebidos 

sobre as obras ou sobre a sua beleza, assim como as qualidades no próximo 

são a fé laica, a coragem, a riqueza humana transmitidas a ela pelo pai e por 

ela passadas a Franco, na sua incansável obra pedagógica.
55

  

 

Além disso, Cavigioli comenta que Sibilla, além do monumental ego citado por Folli, 

ocupava-se da construção de uma imagem para a posteridade com grande maestria, a ponto de 

em dado momento não deixar mais clara a autencidade da construção.  

Casini ressalta em sua tese que Sibilla, em seus diários, adota uma escrita que pode 

ser caracterizada como uma 

crônica quase que quotidiana dos acontecimentos marcantes da época, sejam 

os de cunho mais especificamente pessoal (basicamente o relacionamento 

                                                                                                                                                         
edizioni precedenti chiamai Bruno Tellegra. (...) Non so perché vent’anni dopo cedetti al consiglio pudibondo di 

Franco. Se oggi il libro si ristampasse, lo vorrei integrale. (ALERAMO, 1978, p. 353) 
52

 Giulio Parise 
53

 Iersera, visita d’uno che non vedevo da due anni, il Luciano di Amo dunque sono. (ALERAMO, 1978, p. 352). 
54

 Dall’ufficio romano di casa Mondadori ricevo uma copia della sesta ristampa di Uma donna. Il volume ha la 

data del maggio 1944, e reca la prefazione ch’io scrissi il 21 giugno 1943. Commozione silenziosa. 

(ALERAMO, 1978, p. 55). 
55

 Dei rapporti traspare la funzionalità al narcisismo di Sibilla: gli incontri sono commentati con riferimenti ai 

complimenti ricevuti sulle sue opere o sulla sua bellezza, così come le qualità apprezzate nel prossimo sono la 

fede laica, il coraggio, la ricchezza umana a lei trasmesse dal padre e da lei trasfuse a Franco, nella sua 

instancabile opera pedagogica. (CAVIGIOLI, 1995, p. 55). 
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com Franco Matacotta), sejam os de domínio público e geral (a guerra, o fim 

da guerra e o começo da reconstrução depois do conflito). (CASINI, p. 148) 

 

Como já dissemos, a ideia do diário não partiu de Sibilla, mas de Franco. No entanto, 

não tardou para que ela encontrasse uma serventia naquela escrita tão pouco poética e tão 

rotineira. 

(...) O escrevi de tal maneira para mim, como liberação, e talvez um pouco 

para deixar depois da minha morte um testemunho quase cotidiano da minha 

alma, para entregar ao porvir a lembrança do que fora a vida íntima de uma 

mulher-poeta
56

, em tempos cruéis para o mundo
57

.  

 

O título deste capítulo demonstra a provável má vontade que Sibilla tinha para com o 

diário, porque, como diz, não lhe parecia haver razão que justificasse eternizar as penúrias 

pelas quais passava. Mas a possibilidade de dar um relato tão realista quanto possível do seu 

dia a dia, transformando-o, simultaneamente, num relicário de suas lembranças e num guia de 

leitura crítica da sua obra, aparentemente mudou-lhe a visão, como se vê na citação acima e 

também na próxima:  

A pior crítica que sempre me foi feita para A passagem e para Endimione é 

aquela de estetismo. Me pergunto uma vez ainda, severamente, se é justo. E 

ainda uma vez respondi que não. Posso enganar-me ainda uma vez. Certo, 

nesses cinco trabalhos não há aquela nua urgência que se encontra e se 

admira em Uma mulher, no Diário, e nas prosas variadas de Andando e 

estando, Alegrias de ocasião, etc. Há, ao invés, um maior empenho criativo 

e transfigurativo, há (...) o alcance de um estilo, musical e ao mesmo tempo 

perspícuo, que se quis confundir com aquele dannunziano e que ao contrário 

é totalmente diferente, congênito com a minha respiração, meu, meu, voz 

minha... Estetismo é exterioridade
58

.  

 

A escrita, um instrumento que mescla as variações do real e os múltiplos eus, 

normalmente já oferece a Sibilla o espaço da comunicação e da construção da identidade 

mítica. O diário parece ampliar esse espaço. No que tange à forma, não há espaço para 

fórmulas entre Sibilla e seu diário. Ele nasce sem a tradicional saudação querido diário, sem 

um nome, como o diário de Anne Frank, Kitty, mas com uma localização geográfica e outra 

                                                 
56

 Itálico e negrito meus. Coloquei-os para ressaltar a imagem que Sibilla desejava deixar para a posteridade. 
57

 L’ho scritto talmente per me, a liberazione, e forse un poco anche per lasciare dopo la mia morte una 

testemonianza quasi quotidiana della mia anima, per consegnare all’avvenire il ricordo di quel ch’è stata la vita 

intima di una donna-poeta, in tempi crudeli per il mondo. (ALERAMO, 1978, p. 436) 
58

 L’appunto peggiore che mi si è sempre stato fatto per Il passaggio e per Endimione è quello di estetismo. Mi 

son chiesta una volta ancora, severamente, se sia giusto. E ancora una volta ho risposto di no. Posso sbagliarmi 

ancora una volta. Certo, in questi cinque lavori non c’è quella nuda immediatezza che si trova e si ammira in 

Una donna, nel Diario, e nelle prose varie di Andando e stando, Gioie d’occasione, ecc. C’è, invece un maggior 

impegno creativo e transfigurativo, c’è (...) il raggiungimento d’uno stile, musicale e insieme perspicuo, che si è 

voluto confondere con quello dannunziano e che invece è tutt’altro, congenito col mio respiro, mio, mio, voce 

mia... Estetismo è esteriorità. (ALERAMO, 1978, p. 272) 
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temporal, e se esvanece sem deixar um adeus. Ela também não seguiu uma periodicidade 

disciplinada “Quase duas semanas que não reabro este diário”
59

. Disto depreendemos que o 

diário não representava para ela um espaço para disciplinar a alma, mas um espaço para 

escrever quando surgia a inspiração, o desejo. Ao contrário do romance, que prevê um 

planejamento temático-estrutural prévio, o diário é livre. Os temas não o precedem, vão-se 

construindo no ritmo da vida de que se alimentam e ao lê-lo, uma vez concluído, revisto e 

publicado, podemos determinar temas e leitmotivs, que são frutos da diretriz que guiou a sua 

organização para publicação, não da criação inicial. 

Dia a dia, os temas surgem livres, guiados pelos acontecimentos, sem premeditação. 

Escrevendo somente quando queria e somente sobre o que desejava, a temática sofria 

influência dos acontecimentos que inspiravam a autora, que a atingiam, que a emocionavam. 

Podemos, então, depreender que, assim como uma obra literária exige uma dose de 

inspiração, além do trabalho árduo de construí-la, também o diário exige presença de uma 

musa. Essa musa, porém, não está à espera da inspiração num Olimpo imaginário, ela surge 

repentinamente em um encontro político ou cultural, de uma lembrança, de uma carta.  

Para Sibilla, escrever o diário não era um exercício para disciplinar a alma, o que 

escrevia sobre o papel era aquele quê de extraordinário que lhe vinha à mente ou o registro de 

um fato fora do comum, um encontro ou uma visita especialmente feliz: 

 

Anteontem, recebi a visita de Carlo Sforza
60

. (...) Se um homem como 

Sforza se compraz de passar aqui comigo, a sós, duas horas do seu 

disputadíssimo tempo, eis um atestado do meu charme espiritual que eu não 

poderia ter jamais obtido tão límpido quando outros charmes estavam em 

jogo, aqueles da juventude e da beleza
61

...  

 

A ideia de publicá-lo, se não nasceu com as primeiras entradas do diário, sobreveio-

lhe não muito depois e pode ter ofuscado a espontaneidade característica desse gênero. 

Segundo Arfuch “(...) mais do que expressões prístinas da subjetividade, serão objeto de 

ajuste, apagamento, reescrita total ou parcial (...)” (ARFUCH, 2010, p. 143), o que podemos 

comprovar nas páginas do segundo diário de Sibilla, Diario di una donna:  

 

                                                 
59

 Quasi due settimane che non riapro questo diário. (ALERAMO, 1978, p. 69) 
60

 Diplomata italiano, ministro do exterior por duas vezes, uma de 1920 a 1921, do então Reino da Itália, e de 

1947 a 1951, da República Italiana. 
61

 Ieri l’altro ho avuto la visita di Carlo Sforza. (...) Se un uomo come Sforza si compiace di passare qui con me, 

da solo a sola, due ore del suo contesissimo tempo, ecco un attestato del mio charme spirituale che non avrei 

potuto ottenere così limpido quando altri charmes erano in gioco, quelli della gioventú e della bellezza... 

(ALERAMO, 1978, p. 28). 
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O editor Tumminelli aceitou com entusiasmo publicar Dal mio diario. As 

negociações foram conduzidas pelo crítico Bocelli, que leu o manuscrito e 

ficou empolgado. Não pude ver Tumminelli porque caiu de cama, doente. 

Mandar-me-á em alguns dias o contrato para assinar e um adiantamento de 

vinte mil liras. Bocelli espera publicar o volume em setembro
62

.  

 

Acabei de corrigir o copião do Diário. Franco também o revisou depois de 

mim. Malgrado os cortes imensos (mais da metade!) o volume é ainda rico 

de coisas e de alma
63

.  

 

Dos detalhes ao acabamento, pensava no público: “Mas quem o lerá, entre tanta 

desatenção e dispersão? No estado atual de espírito do público e do mundo literário e 

jornalístico, a publicação de um novo livro parece uma coisa entre temerária e grotesca!”
64

. 

Contudo, mesmo havendo comentado em agosto que as correções haviam consumido mais da 

metade do diário, em outubro ela voltou a se debruçar sobre o pesado volume para novas 

correções. A sua publicação, no entanto, acabou se concretizando apenas em dezembro 

daquele ano tão marcante, 1945, por causa da morte de Tumminelli. 

Entre outros detalhes, como política, por exemplo, com os quais trabalharemos mais 

adiante, o diário era um espaço para tomar consciência do tempo que passava e manifestar 

preocupações que não podiam ser divididas com outros. Embora viesse a morrer apenas em 

1960, já em 1945 ela escrevia sobre a proximidade da morte. A idade lhe pesava sobre as 

costas, o espírito jovem conflitava com o corpo quase ancião, sobretudo porque, tendo vivido 

sob permanentes privações financeiras e, quiçá, também alguns excessos, a vida cobrava-lhe 

já o preço. Ao relatar uma conversa com Alba de Céspedes, Sibilla diz que Franco era jovem 

ainda, superaria suas crises, tinha todo um mundo ainda por exprimir, mas ela não: “Eu estou 

à vigília da morte”
65

. 

As preocupações que lhe ocupavam a mente encontravam no diário o lugar para vir à 

tona, o apoio para não se afogar. Mas era também um espaço para meditar sobre o próprio 

crescimento pessoal: 

É verdade que naqueles anos, especialmente depois do interlúdio trágico da 

tentativa de rebelião e da tentativa de suicídio, foi-se formando em mim uma 

                                                 
62

 L’editore Tumminelli ha accettato con slancio di pubblicare Dal mio diário. Le trattative sono state condotte 

dal critico Bocelli, che ha letto il manoscritto e ne è rimasto entusiasta. Tumminelli non ho potuto vederlo perché 

è costretto a letto, infermo. Mi manderà a giorni a firmare il contratto, e un anticipo di ventimila lire. Bocelli 

spera far uscire il volume a settembre. (ALERAMO, 1978, p. 51) 
63

 Finito di correggere le bozze del Diário. Anche Franco, dopo di me, le ha revisionate. Malgrado gli immensi 

tagli (più della metà!) il volume è ancora ricco di cose e d’anima. (ALERAMO, 1978, p.60) 
64

 Ma chi lo leggerà, fra tanta disatenzione e tanta dispersione? Nello stato attuale di spirito del pubblico e del 

mondo letterario e giornalistico, la pubblicazione d’un nuovo libro appare cosa tra temeraria e grottesca! 

(ALERAMO, 1978, p 60) 
65

 Io sono alla vigilia della morte. (ALERAMO, 1978, p. 32).  
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consciência mais profunda, uma interioridade mais vasta e mais lúcida, 

aquela espécie de descontinua clarividência que depois deu um valor 

absoluto a todos os meus atos, mesmo àqueles que me pareceram 

incompreensíveis e condenáveis.
66

  

 

É o espaço onde meditava sobre o momento conturbado do armistício, com tantos 

amigos na guerra e tendo estado a própria Itália envolvida, sofrendo bombardeios e invasões. 

Não havia como, sendo a pessoa que era, abster-se de comentar: 

 

As condições, duríssimas, por outro lado, já as conhecíamos... O nosso país 

não poderia, material e moralmente, encontrar-se em situação pior. E, 

todavia, se vive! (...) O inverno promete ser assustador enquanto isso. Fome 

e frio para a grande maioria da população. O carvão mineral custa duas mil 

liras o quintal
67

. A lenha, de seiscentas a setecentas liras. Como acenderei a 

estufa?
68

  

 

Três anos depois, a situação não mudou muito, ao menos para Sibilla. Não 

poderíamos deixar de transcrever o seu relato sobre como sobreviver ao frio romano, nem 

deixar de assinalar a ironia amorosa: 

 

Na falta de lenha, queimei na estufa muitos pacotes de cartas antigas. Um, 

muito grande, de um amante infeliz,
69

 que me escreveu por mais de dois 

anos, sem nunca ver-me, e, quando um dia finalmente veio a Roma e veio 

encontrar-me, compreendeu que não lhe havia mentido repetindo-lhe que 

não podia sentir nada por ele, que devia desistir do castelo de sonhos por ele 

alimentado na solidão... Pobrezinho! 

Não sei se me guarda rancor, ou então se ainda, depois de uns vinte anos, 

lembra daquele tempo em que viveu da imagem que havia criado de mim 

lendo meus livros, e das palavras ardentes com as quais quase diariamente 

preenchia folhas e folhas... E se sente ainda uma espécie de saudade 

sincera... Esta noite as suas palavras aqueceram o meu sótão
70

!  

                                                 
66

 È vero che in quegli anni, specialmente dopo l’intermezzo tragico del tentativo di ribelione e del tentativo di 

suicidio, si andò in me formando una coscienza piú fonda, una interiorità piú vasta e piú lucida, quella specie di 

intermittente veggenza che ha dato poi valore d’assoluto a tutti i miei atti, anche a quelli che parvero 

incomprensibili o biasimevoli. (ALERAMO, 1978, p.36) 
67

 Antiga medida de peso que equivalia a 100 kg. 
68

 Le condizioni, durissime, d’altronde le conoscevamo ormai... Il nostro paese non potrebbe, materialmente e 

moralmente, trovarsi in situazione peggiore. E tuttavia, si vive! (...) L’inverno si prospetta frattanto pauroso. 

Fame e freddo per la gran parte della popolazione. Il carbone antracite costa duemila lire al quintale. La legna da 

sei a settecento lire. Come accenderò la stuffa? (ALERAMO, 1978, p. 68) 
69

 Itálico da autora. 
70

 In mancanza di legna, ho bruciato nella stufa molti pacchi di lettere antiche. Uno, grossissimo, d’un amatore 

infelice, che mi scrisse per due anni e piú, senza mai vedermi, e quando un giorno finalmente venne a Roma e 

salí a trovarmi, comprese che non gli avevo mentito ripetendogli che non potevo sentir nulla per lui, che doveva 

rinunziare a tutto il castello di sogni da lui alimentato nella solitudine... poveraccio!... Non so se mi ha serbato 

rancore, oppure se ancora, a distanza di un ventennio, ricorda quel tempo in cui visse dell’immagine che s’era 

creata di me leggendo i miei libri, e delle parole ardenti con cui quasi ogni giorno riempiva fogli e fogli... E se 

prova una specie di nostalgia accorata, ancora... Stasera le sue parole hanno riscaldata la mia soffitta! **Na 

verdade, tratava-se de um estúdio ao qual Sibilla atribuiu o nome sótão, conforme suas palavras no diário. 

(ALERAMO, 1978, pp. 183-184) 
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O diário é um muro das lamentações, que não são poucas. E mesmo vivendo numa 

situação de pobreza, registra a doação de duzentas liras para propaganda eleitoral. Engajada 

ao PCI, Sibilla participava atentamente da cena política, mas o custo disso só aparecia no 

diário. Comprometida a escrever um artigo sobre o voto feminino, Sibilla declarava, em 1945: 

“Esse trabalho, entre jornalístico e político, custa-me um esforço inenarrável: e não me rende 

o mínimo indispensável para viver. Como resolverei a minha situação econômica, não sei”
71

. 

Embora não tenha programado uma lista de temas para escrever, a situação 

econômica torna-se assunto recorrente no diário: “O editor não se resolve a dar-me algum 

adiantamento pelo Diário. Parece que nas livrarias, de toda a Itália, exista uma ‘estagnação’ 

total”
72

. Essa inserção demonstra como, apesar das dificuldades, Sibilla enfrentava com 

coragem e bom humor os reveses da vida. 

O diário foi local de predileção para anotar o carinho recebido: “tantas tantas 

congratulações afetuosas e um abraço do seu Ungaretti”
73

. Gramsci apresentou Sibilla a um 

dirigente da UDI: “É uma escritora de vanguarda, de muito valor”
74

. “Escreveu-me Alberto 

Mondadori
75

 de ter recebido as Poesias, de tê-las lido com profunda alegria e comoção, e 

súbito as mandou à tipografia em Verona para a composição”
76

. 

Além de o diário se apresentar como um local para lamentar seus problemas, ele 

também se apresenta como um espaço para testemunhar a História italiana, ao comentar, por 

exemplo, a morte de Mussolini: 

 

Mussolini foi executado esta noite. 

Mas nenhum poeta escreverá um Vinte e Oito de Abril. Ninguém se 

pergunta, hoje “fora verdadeira glória”?... 

O povo quis fazer justiça com as próprias mãos. Talvez o castigo tivesse sido 

mais adequado se tivesse sido feito por vias legais, se a agonia tivesse sido 

prolongada? (...) 

Penso com um misto de incredulidade e de horror na sua morte. Tão 

miserável, para ele que se julgava César e Napoleão. Desaparece da cena do 

mundo, depois de vinte e três anos de governo formidável, e eis que a vida 

prossegue, o sol brilha, as estradas estão cheias de gente, há esta nova Itália 

                                                 
71

 Questo lavoro, tra giornalistico e político, mi costa uno sforzo inenarrabile: e non mi rende il minimo 

indispensabile per vivere. Come risolverò la mia situazione econômica, non so. (ALERAMO, 1978, pp. 79-80). 
72

 L’editore non si risolve a darmi alcun anticipo per il Diário. Pare che nelle librerie, di tutta Italia, ci sia un 

“fermo” totale. (ALERAMO, 1978, pp. 79-80). 
73

 Tanti tanti auguri affettuosissimi e un abbraccio dal tuo Ungaretti. (ALERAMO, 1978, p. 456) 
74

 È una scrittrice d’avanguardia, di molto valore. (ALERAMO, 1978, p. 144) 
75

 Editor, jornalista e escritor italiano, fundador da Editora Arnoldo Mondadori. 
76

 M’ha scritto Alberto Mondadori d’aver ricevuto le Poesie, d’averle lette con profonda gioia e commozione, e 

subito mandate in tipografia a Verona per la composizione. (ALERAMO, 1978, p. 137) 
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que talvez, sim, talvez esteja verdadeiramente para iniciar uma nova, melhor 

história
77

... (ALERAMO, 1978 pp. 44-45) 

 

Em outra ocasião, relata que, depois de trabalhar o dia todo, homens e mulheres se 

reuniram para esperar o resultado do referendum que transformou o então Regno d’Italia na 

República Italiana. O resultado de 54% a favor da república frustrou alguns eleitores que 

atribuíram ao voto feminino a discreta diferença entre os votos destinados à manutenção da 

monarquia e a favor da opção pela república. Sibilla relata em seu diário que “havia também 

algumas mulheres, jovens e anciãs. Baixavam a cabeça, confusas, quando os companheiros, 

várias vezes, lamentavam que o voto feminino tivesse contribuído a engrossar o número de 

cédulas para a monarquia”
78

. Já os homens, repetindo velhos estereótipos, atribuíam à mulher 

a responsabilidade que, na verdade, não havia como saber de quem era. O machismo 

derrotado na concessão do direito de voto à mulher se manifestava para apontar um erro que 

podia muito bem ser de responsabilidade masculina. Sua preocupação com os rumos da 

humanidade, porém, não se resumia à Itália. Em 30 de junho e 02 de julho de 1946, registra 

em seu diário os testes atômicos realizados no Pacífico e coloca seu ponto de vista: 

 

E, entretanto, esta noite, uma ilhazinha remota do Pacífico será destruída 

para experimentar a “bomba atômica”. A ilhazinha foi desocupada em 

massa. A bomba será lançada de uma super fortaleza voadora, a dez mil 

metros de altura... Desaparecerá inteira entre as ondas baixas. Atroz. Nunca 

nos envergonharemos de sermos homens? (...) 

O efeito da bomba atômica foi menos assustador do que se temia, nenhuma 

repercussão além da zona pré-fixada, e muito menos na Europa. O que não 

significa que o experimento em si não seja coisa pior do que bárbara
79

.  

 

Nem só de tristezas é feito o diário. Nele, Sibilla encontra espaço para registrar 

situações tragicômicas: 

                                                 
77

 Mussolini è stato giustiziato stanotte. Ma nessun poeta scriverà un Ventotto aprile. Nessuno si chiede, oggi, 

«Fu vera gloria?». Il popolo ha voluto far giustizia da sé. Forse il castigo sarebbe stato piú adeguato se si fosse 

proceduti per vie legali, se l’agonia si fosse prolungata? Penso con un misto d’incredulità e di orrore alla sua 

morte. Così miseranda, per lui che s’era creduto Cesare e Napoleone. Dispare d’improvviso dalla scena del 

mondo dopo ventitré anni di dominio formidabile, ed ecco, la vita prosegue, c’è il sole, ci sono le strade piene di 

gente, c’è questa Itália che forse, sì, forse sta veramente per iniziare una nuova, migliore storia... 
78

 C’erano anche alcune donne, giovani e anziane. Abbassavano il capo, confuse, quando i compagni, a più 

riprese, lamentavano che il voto femminile avesse contribuito ad ingrossare il numero delle schede per la 

monarchia. (ALERAMO, 1978, p. 101) 
79

 E intanto stanotte, un’isoletta remota del Pacifico verrà distrutta per esperimentare la “bomba atomica”. 

L’isoletta è stata fatta sgombrare da tutti i suoi abitanti in massa. La bomba verrà lanciata da una super fortezza 

volante, da diecimila metri di altezza... Scomparirà intera fra lê onde sommosse. Atroce. Non finiremo mai di 

vergognarci di essere uomini? (...) L’effetto della bomba atomica è stato meno spaventevole di quel che si 

temesse, nessuna ripercussione oltre la zona prefissa, e tanto meno in Europa. Il che non significa che 

l’esperimento in sé non sia cosa peggio che barbarica. (ALERAMO, 1978, p. 107). 
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Ontem me chegou outra carta anônima: tem o carimbo da Cidade de 

Castello, não posso imaginar quem seja o autor dessa obra-prima: 

Sibilla, de ti eu tinha admiração e estima como a nenhuma outra mulher que 

eu conhecesse, como te conheci. Eras a única que eu lia com respeito 

profundo, quase devoção. Mulher! em suma te julgava e não fêmea apenas. 

Tu anárquica, tu comunista libertária, espartaquista, republicana etc. mas 

nunca e depois nunca te teria imaginado comunista marxista!! Desilusão. 

Relembrando os teus escritos – que eu acreditava serem espelhos da tua 

espiritualidade – um pensamento íntimo e convicto me diz agora que esses 

não são outra coisa que instáveis e fugazes movimentos de uma alma que 

não é tua. Adeus, Sibilla. És também tu uma mulher comum! um “recipiente 

fecundativo” e nada mais. Os teus escritos, joguei-os às chamas. E agora 

sorris de tanta ingenuidade, que tu talvez, chamarás estupidez. 

Faone 

Não te iludas, que o pseudônimo é a antítese da figura mitológica.
80

  

 

Além da história mundial, Sibilla registra também a história cultural da Itália, ao 

contar os bastidores de concursos literários: 

 

Retorno cansadíssima à casa Bellonci, onde se procedeu à eleição do júri 

para um prêmio literário para autor inédito. Eu estava na lista dos vinte e oito 

nomes entre os quais se deveriam escolher dez. Não fiquei entre os eleitos, o 

que muito me alegra porque resultaria disso um trabalho de leituras 

entediantes e cansativas. Tenho já programadas aquelas para o prêmio 

Riccione
81

, e me bastam!
82

  

 

Ironia é algo que não poderia faltar no diário de Sibilla, dado seu temperamento 

muitas vezes cáustico e visto que é ele o espaço encontrado por ela para despejar os desgostos 

da vida. Ao receber uma doação de mil liras, lembrando que o carvão mineral para aquecer a 

estufa custava duas mil, recebe a seguinte mensagem da doadora, uma mulher riquíssima: 

“Não lhe posso esconder que o faço
83

 com o maior sacrifício (!!) tendo alguns parentes 

                                                 
80

 Ieri m’è giunta un’altra lettera anonima: ha il timbro di Città di Castello, non posso immaginare chi sia l’autore 

di questo capolavoro: 

 Sibilla, di te avevo ammirazione e stima come di nessun’altra donna ch’io conoscessi, come conobbi te. 

Eri tu l’unica che io legessi con rispetto profondo, quasi devozione. Donna! insoma ti credevo e non femmina 

soltanto. Tu anarchica, tu comunista libertaria, spartachista, repubblicana, ecc. ma mai t’avrei immaginata 

comunista marxista! Delusione. Rimembrando i tuoi scritti – creduti da me lo specchio fedele e il riflesso della 

tua spiritualità – un pensiero intimo e convinto mi dice ora que essi non sono altro che instabili e fugaci moti di 

un’anima non tua. Addio Sibilla. Sei anche tu una donna comune! un “recipiente fecondativo” e null’altro. I tuoi 

scritti li ho dati alle fiamme. E ora sorridi di tanta ingenuità, che tu, forse, nominerai stupidità. 

Faone 

Non t’illudere, che il pseudonimo è in antitesi con la figura mitologica. (ALERAMO, 1978, p. 81) 
81

 Prêmio instituído em 1947. 
82

 Ritorno stanchissima a casa Bellonci, dove s’è proceduto alla elezione del giurí per un premio letterario a un 

autore inedito. Io ero nella lista dei ventotto nomi tra i quali se ne dovevano scegliere dieci. Non sono stata fra 

gli eletti, del che molto mi rallegro perché ne sarebbe risultato un lavoro di letture noiose e faticose. Ho già in 

programma quelle per il premio Riccione, e mi bastano! (ALERAMO, 1978, pp. 141-142) 
83

 A doação. 
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íntimos para socorrer”
84

. Dessa forma, o diário torna-se não apenas um registro dos avanços 

da sociedade, mas também de suas misérias e das traições sofridas: poucos meses antes de 

morrer, Sibilla é atingida pela manipulação de Franco Matacotta, que publicou um artigo 

sobre o livro de cartas de Sibilla e Dino Campana, publicado dois anos antes, afirmando que 

ela havia desrespeitado um desejo testamentário de Campana, que teria pedido por carta que 

suas cartas fossem queimadas
85

. Tratava-se de uma manipulação grotesca para tentar ganhar 

alguma fama à custa de Sibilla. 

 

Esteve aqui o queridíssimo Niccolò Gallo, lhe havia pedido eu por telefone 

para vir, para ouvir a sua opinião e o seu conselho sobre um artigo publicado 

na revista “Sucesso” intitulado Queimem as minhas cartas, nada menos que 

de Franco (o Franco do Diario!) que pegando o início do volumezinho 

Cartas Campana-Aleramo publicado há dois anos por Vallecchi, publica de 

Campana uma carta inédita (que ele, Franco, deve ter subtraído, quiçà com 

quantas outras cartas, do meu armário antes de deixar pela última vez o 

sótão, uma dúzia de anos atrás). A carta de Dino Campana termina assim: 

“Podes amar-me ainda? ainda? ainda? ainda? Não te escreverei. As minhas 

cartas são feitas para serem queimadas.” As últimas palavras não são outra 

coisa que o gemido de um poeta. Franco quis, porém, fazer acreditar que 

significassem uma disposição testamentária por mim violada! (...) Que 

desgosto, uma vez ainda, pelo ato de Franco, ditado por avidez de reputação 

e também de dinheiro!
86

  

 

O mítico trabalho de escritor, romanticamente idealizado por alguns que o imaginam 

com belas penas à mão, concentrado e fazendo vir à luz obras impecáveis, é desconstruído no 

diário: “Pus-me, não tendo forças para outra coisa, a corrigir uma cópia de Amo, portanto sou, 

para a nova edição que Mondadori deseja publicar. Curiosa sensação
87

”.  

Da mesma forma, são também desconstruídos alguns ‘colegas’: 

 

Ontem, almoço e a tarde inteira com Giacomo e Renata Debenedetti. 

Também estava lá Umberto Saba
88

, o qual não se interessa por nada além de 

                                                 
84

 Non posso nasconderle che lo faccio col piú gran sacrificio (!!) avendo dei parenti intimi da soccorrere. 

(ALERAMO, 1978, p. 112) 
85

 No anexo, na página 161, está a carta na integra, no original e traduzida. 
86

 È stato qui il caríssimo Niccolò Gallo, l’avevo pregato io per telefono di venire, per sentire la sua opinione e il 

suo consiglio su un articolo uscito nella rivista “Successo” intitolato Bruciate le mie lettere, nientemeno che di 

Franco (il Franco del Diario!) che prendendo l’avvio dal volumetto Lettere Campana-Aleramo uscito due anni fa 

da Vallecchi, pubblica di Campana una lettera inedita (ch’egli, Franco, deve aver sottratto, chissà con quante 

altre carte, dal mio armadio prima di lasciare per l’ultima volta la soffitta, una dozzina di anni fa). La lettera di 

Dino Campana termina cosí: “Puoi amarmi ancora? ancora? ancora? ancora? Non ti scriverò. Le mie lettere sono 

fatte per essere bruciate.” Le quali ultime parole non sono altro che il singhiozzo d’un poeta. Ma Franco ha 

voluto far credere che significassero una disposizione testamentaria da me violata! (...) Ma che disgusto, una 

volta ancora, per l’atto di Franco, dettato da avidità di rinomanza e anche di denaro! (ALERAMO, 1978, p. 469) 
87

 Mi sono messa, non avendo forza ancora per altro, a correggere una copia di Amo dunque sono, per la nuova 

ristampa che Mondadori intende fare. Curiosa sensazione. (ALERAMO, 1978, p. 119). 
88

 Escritor, poeta e aforista italiano nascido em Trieste, em 1883. (ALERAMO, 1978, p.50). 
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si mesmo e nega a priori a poesia de qualquer outro, salvo, talvez, a de 

Dante
89

.  
 

E outros são elogiados, como, por exemplo, Pavese
90

:  

Retornada à casa às seis, recebi o poeta Cesare Pavese, que desejava 

conhecer há algum tempo. Esteve aqui por mais de uma hora. Piemontês, 

trinta e oito anos, simples, franco, agradou-me muito e creio que ele tenha 

tido igual impressão de mim. Acredito que seremos amigos.
91

 

 

Ou Sartre: 

(...) Encontro com Sartre, simpático, e vários outros, entre os quais, Luchino 

Visconti, que não havia mais visto e ao qual acenei a ideia de um filme sobre 

a Ravizza
92

.  

 

Seu diário, em certos momentos, assume ares de coluna social, não por uma certa 

frivolidade, mas por causa dos encontros espetaculares e das amizades que cultivou por toda a 

vida. O diário, entretanto, lhe permitiu ir mais além. No diário Sibilla desnudou-se também, 

admitindo que a narração, por exemplo, não lhe era algo natural “Certo, eu não sou aquela que 

se chamaria ‘narradora nata’. Sou irremediavelmente lírica”
93

. Descrevendo uma tarde 

passada com amigos e tendo comentado que as duas mulheres eram muito diferentes, faz a 

seguinte observação: “Balzac teria feito dessas duas mulheres um de seus melhores romances. 

Mas eu não sou uma narradora”
94

.  

                                                 
89

 Ieri colazione e intero pomeriggio da Giacomo e Renata Debenedetti. C’era anche Umberto Saba, il quale non 

s’interessa che di se medesimo e nega a priori la poesia d’ogni altro, salvo, forse, quella di Dante. 
90

 O encontro com Cesare Pavese aconteceu no dia 16 de maio de 1946. No dia 23, uma semana depois o escritor 

faz o registro em seu diário: Encontro com um tipo, sem dúvida, excepcional. S. A. [Sibilla Aleramo]. Não senti 

o menor embaraço. Compreendo-a totalmente. Sou mais rico que ela. Não somente porque sou mais jovem, mas 

em absoluto. Sei que coisa é forma; ela não sabe. Apesar disso ela é a flor de Turim do ‘900-10. Comove-me 

como uma recordação. Existe nela Thovez, Cena, Gozzano, Amalia, Gobetti. Existe Nietzsche, Ibsen, o poema 

lírico. Existem todas as hesitações e as confusões da minha adolescência. Distante. Existe a confusão de arte e 

vida, que é adolescência, que é dannunzianismo, que é erro. Tudo vencido e passado.  

“Scontrato un tipo, senza dubbio, eccezionale. S. A. Non sentito il minimo impaccio. La comprendo totalmente. 

Sono più ricco di lei. Non soltanto perché più giovane, ma in assoluto. So che cos’è forma; lei non lo sa. Eppure 

lei è il fiore di Torino del ‘900-10. Mi commuove come un ricordo. C’è in lei Thovez, Cena, Gozzano, Amalia, 

Gobetti. C’è Nietzsche, Ibsen, il poema lirico. Ci sono tutte le esitazioni e i pasticci della mia adolescenza. 

Lontana. C’è la confusione di arte e vita, che è adolescenza, che è dannunzianesimo, che è errore. Tutto vinto e 

passato”. (PAVESE, 2000, pp. 315-316) 
91

 Ritornata qui alle sei. Ricevuto il poeta Cesare Pavese, che desideravo da un pezzo conoscere. È stato qui per 

oltre un’ora. Piemontese, trentotto anni, semplice, schietto, mi è molto piaciuto e credo ch’egli abbia avuto di me 

ugual impressione. Credo che saremo amici. (ALERAMO, 1978, p. 94) 
92

 Parlato com Sartre, simpático, e vari altri fra cui Luchino Visconti, che non avevo piú riveduto e al quale ho 

accennato l’idea di un film sulla Ravizza**. (ALERAMO, 1978, p. 111). **Trata-se de uma ativista e filantropa 

italiana com quem Sibilla teve fortes laços de amizade, a ponto de Ravizza considerá-la uma filha de eleição e 

ser a única pessoa que sempre teve autorização de chamar Sibilla pelo nome de batismo, Rina.  
93

 Certo, io non sono quella che si chiamerebbe “narratrice nata”. Sono irremidiabilmente lirica. (ALERAMO, 

1978, p. 273) 
94

 Balzac avrebbe fato di queste due donne un romanzo fra i suoi migliori. Ma io non sono una narratrice. 

(ALERAMO, 1978, p. 336). 
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O último registro do diário, onze dias antes de morrer, já dava sinais do fim próximo, 

a vida marcada pela pobreza contribuiu para um final difícil. Para quem foi uma 

personalidade tão controversa, não deve ter sido fácil o último ano de vida, fortemente 

marcado pela doença, as constantes internações e, de certa forma, por ter sido esquecida pelo 

grande público, mas não pelos amigos fieis. 

 
 

Roma, 2 de Janeiro, manhã. 

Nem no último do ano nem ontem encontrei forças para anotar uma 

palavra!! Havia um magnifico maço de rosas mandado-me por Togliatti
95

 

com seu gentil bilhete manuscrito. Agora porém murchou. Não consigo 

lembrar quem ontem veio visitar-me: somente a última, que já era de noite: 

Carlo Bernari
96

 e sua esposa, moram perto e têm carro. Às nove desliguei a 

televisão, e logo adormeci até às oito da manhã! Tempo claro. Mas não 

consigo manter os olhos abertos.
97

  

 

À parte a penúria, sua vida, mesmo sem a escrita, já teria sido digna de nota. A 

escrita deu aos seus encontros e ao engajamento político-social a vitrine para que fosse 

lembrada sempre. 

 

 

 

4.3 À guisa de conclusão 

 

Os dois diários que acabamos de analisar têm em comum a informalidade temática. 

Apenas isso. Em seu diário, temos uma Florbela mais introspectiva, enquanto Sibilla 

destinava seu diário muitas vezes a falar dos outros mais do que de si mesma, o que o 

transformou não apenas em um registro de si, mas também em um acervo da história italiana 

que testemunhou. Ainda assim, ambos são um exercício de escritura. Quando alguém decide 

fazer um romance, é preciso criar, antes mesmo de iniciar a história, o primeiro personagem, o 

autor textual. E esse personagem existirá até o momento do ponto final, tão constante quanto 

possível, salvo algum imprevisto no desenrolar do enredo. 

                                                 
95

 Político italiano que dirigiu o partido comunista italiano. 
96

 Escritor anti-fascista e partidário. 
97

 Né l’ultimo dell’anno né ieri trovai la forza di annotare una parola!! C’era un magnifico mazzo di rose 

mandatomi da Togliatti con un suo caro biglietto a mano. Ora però s’è appassito. Non riesco a ricordare chi ieri 

venne a visitarmi: solo l’ultima, ch’era già notte: Carlo Bernari e sua moglie, abitano vicino e hanno l’auto. Alle 

ventuno chiuso la televisione, e subito addormentata sino alle otto di stamane! Tempo chiaro. Ma fatico a tener 

gli occhi aperti. (ALERAMO, 1978, p. 477) 
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No diário, a linha de percurso não tem a mesma formatação de um romance, pelo 

menos no que tange a uma obra com começo, meio e fim previstos desde o seu planejamento. 

O diário é marcado pela interrupção, o que torna difícil pré-determinar o seu início, porque ele 

recomeça a cada dia em que é aberto e tem suas linhas preenchidas pela tinta. Ainda mais 

difícil é escolher o ponto final, porque cada dia pode ser o último. É bastante provável, 

inclusive, que o final aconteça de modo abrupto, visto que, por não ser uma redação 

programada como uma ficção, não é possível prever o destino que ela tomará. Não é 

incorreto, então, imaginar que ele terá múltiplos autores textuais, pois a interrupção marca o 

apagamento do autor do dia que, conforme os rumos que a vida narrada tomar, conforme o 

humor do dia, pode não renascer na próxima entrada.  

O autor empírico vive os fatos, mas quem os percebe e os transcreve no diário é o 

autor textual, porque escrever não é copiar fielmente a realidade, é interpretá-la a partir de 

percepções e recordações. O mesmo dia de sol que brilha lá fora é percebido de uma maneira 

diferente por cada pessoa que sente seus raios, seu calor. A realidade torna-se percepção 

quando transportada para palavras e dela se compõem os níveis de realidade de que falava 

Calvino. Porém, seriam os diários literaturas? Sim, podemos pensá-lo como um genêro 

literário, mesmo que não tenham sido criados com este intento. Quando recordamos que, 

mesmo no diário escrito sem desejo de uma publicação futura, a pessoa tem um momento de 

rememoração, de organização de ideias, momento no qual vem à luz o autor textual, 

percebemos que mesmo um gênero tão desprovido de planejamentos pode armazenar em si 

um toque de imaginação. O que não o torna num local de mentiras: “Os pensamentos mais 

remotos, mais aberrantes, são mantidos no círculo da vida cotidiana e não devem faltar com a 

verdade. Disso decorre que a sinceridade representa, para o diário, a exigência que ele deve 

atingir, mas não deve ultrapassar” (BLANCHOT, 2005, P. 270).  

Como dissemos e acreditamos, o diário é um local de lembranças, interpretações e 

confissões. O diarista se confessa não ao padre, mas a si mesmo, espelhado na folha de papel. 

Blanchot diz que a grande diferença entre a narrativa e o diário é que a primeira não pode ser 

verificada. Tanto naquela quanto neste, podemos encontrar eventos extraordinários, no 

entanto, tais acontecimentos, quando no diário, dão margem à verificação. A narração dos 

eventos que cercaram a morte de Mussolini no diário de Sibilla pode ser verificada. Já a 

narrativa intitulada Chá com Mussolini, argumento de um filme há alguns anos, não.  

Segundo Blanchot, “Cada dia nos diz alguma coisa. Cada dia anotado é um dia 

preservado. Dupla e vantajosa operação. Assim, vivemos duas vezes” (BLANCHOT, 2005, p. 
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273). Florbela vivia um momento de grande desespero, testemunha disso é a sua própria 

morte, enquanto Sibilla se esforçava para aproveitar os últimos momentos de glória antes do 

apagar-se das luzes e o último ano de vida, quando o que tinha a narrar era basicamente a sua 

doença, permanece como marca desse declínio. Florbela não queria viver sequer a própria 

vida, menos ainda imortaliza-la, enquanto Sibilla desejava viver mesmo após sua partida. 

O diário é a vida inventada, uma escrita marcada pela imprevisibilidade, visto que 

ninguém sabe, ao acordar, se aquele será o dia mais feliz da sua vida, ou o último. Não se sabe 

nem mesmo se acordará no dia seguinte. O diário é a escrita do improviso. 
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5. Cartas: do eu ao outro. 

Tudo o que é profundo ama a máscara:  

as coisas mais profundas  

têm o mesmo ódio à imagem e ao símile 

Nietzsche 

 

Dos textos escolhidos para tratarmos nesta tese, a carta é aquele em que podemos, 

dentro do possível, ouvir os dois lados da conversa. O diário é, de certa forma, um diálogo 

consigo mesmo e a ficção, um diálogo em que o interlocutor, o leitor, não responde.  

As cartas têm um objetivo comunicativo mais imediato e o estilo varia conforme o 

destinatário, o modelo da carta, o assunto a ser tratado. Uma carta comercial costuma ser 

sóbria, geralmente com poucos adjetivos. Uma carta de cunho pessoal será mais maleável, 

terá uma escrita caprichada quando houver o desejo de impressionar o leitor-alvo. Uma carta 

para a própria mãe já não conta com tantas preocupações, eventualmente acontecerá um erro 

de grafia ou regência, mas as mães perdoam tudo. Lembramos a professora Matildes 

Demétrio dos Santos, que diz,  

 

Os missivistas são malabaristas que se movem em linhas sinuosas: ora 

privilegiam o destinatário e com isso produzem textos conforme o espírito 

do parceiro; ora abandonam a postura de um amigo atencioso e alçam vôo 

em busca da própria responsabilidade como ser humano e escritor. 

(SANTOS, 1998, p. 25) 

 

Se nas primeiras páginas discutíamos sobre a figura do autor e desejávamos entender 

como conectá-lo aos discursos em primeira pessoa da escrita de si, agora adentramos outro 

território da autoria, o das cartas. 

Segundo Morino, “a escritura é fruto de uma alquimia entre a multiplicidade do real 

e a multiplicidade do próprio eu e corresponde a alguns processos interiores mais ou menos 

claramente realizados (sentir, compreender, elaborar) e a um ato exterior que é aquele de 

escrever
98

”. Seguindo a lógica desse raciocínio, a escrita em qualquer gênero precisa de muita 

pressão para seguir uma única via, que raramente existe ao se escrever uma carta: os assuntos 

são determinados segundo o interlocutor e os pontos em comum entre os emitentes. Em 

correspondências trocadas num relacionamento formal, tudo é mais controlado: o vocabulário, 

as construções frasais, o tratamento. Já entre familiares e amigos, quem ordena os assuntos é a 

emoção. 

                                                 
98

 La scrittura è frutto di un’alchimia tra la molteplicità del reale e la molteplicità del proprio io e corrisponde ad 

alcuni processi interiori più o meno chiaramente realizzati (sentire, capire, elaborare) e ad un atto esteriore che è 

quello dello scrivere. (Morino, 2003, p. 71) 
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Em uma carta o autor pode falar de si, dar notícias suas ou pode escrever sobre 

terceiros. Pode também divagar, fazer poesia. Em todas as modalidades, entra em jogo o 

ponto de vista de quem as escreve e as cartas refletem as relações sociais na forma como são 

construídas, pela adoção de determinados tratamentos, formatos e conteúdos conforme o 

emitente e o destinatário, e mesmo de acordo com as relações entre quem a escreve e quem a 

lê. A carta nasce da necessidade de comunicar ao outro alguma informação ou algo que somos 

ou queremos ser. 

Escrever é pois “mostrar-se”, dar-se a ver, fazer aparecer o rosto próprio 

junto ao outro. E deve-se entender por tal que a carta é simultaneamente um 

olhar que se volve para o destinatário (por meio da missiva que recebe, ele 

sente-se olhado) e uma maneira de o remetente se oferecer ao seu olhar pelo 

que de si mesmo lhe diz. De certo modo, a carta proporciona um face-a-face. 

(FOUCAULT, 2006, p. 150) 

 

Na carta, instrumentalizam-se e conectam-se os vários eus do remetente-autor e os 

vários eus do destinatário-leitor. Ela carrega mensagens, às vezes cifradas, às vezes óbvias, a 

“reciprocidade que a correspondência estabelece não se restringe ao simples conselho ou 

ajuda: é ela a do olhar e do exame” (FOUCAULT, 2006, p. 151). A carta alimenta esperanças, 

desilusões e, através da decodificação dessas informações, constrói-se um sem número de 

universos textuais nas mentes envolvidas: mundos de outras dimensões materializam-se nesse 

imaginário. Ao publicá-la com ou sem a anuência de quem a escreveu, permite-se a esse novo 

destinatário, o leitor, uma espécie de voyeurismo socialmente aceito. A carta, cuja leitura 

pode constituir uma infração quando devassada sem autorização de seus envolvidos, traveste-

se de novos significados quando é publicada. 

Espera-se das cartas um não sei quê de magia, que confirme ou refute nossas 

intuições sobre o seu autor. Elas deliciam nossos sentidos quando nos mostram uma face até 

então desconhecida, corrompem nossa fé quando negam nossas crenças. Quando trocadas 

entre amantes, alimentam a paixão ou desiludem o parceiro, acalmam ciúmes, renovam ou 

põem fim às desavenças, ou até mesmo ao amor; quando trocadas entre amigos, aliviam a 

saudade, põem em dia as notícias; quando trocadas entre parceiros profissionais, intermediam 

negócios, viabilizam livros e publicações, no caso de escritores. 

Quando escrevemos cartas, revemos períodos, muitas vezes aqueles compreendidos 

entre a carta anterior e a atual, e ao relembrarmos fatos, analisamo-los, repensamos nossas 

ações, nossas palavras, nossos sentimentos. Escrever uma carta é um exercício de autoanálise, 

a “carta enviada actua, em virtude do próprio gesto da escrita, sobre aquele que a envia, assim 

como actua, pela leitura e releitura, sobre aquele que a recebe” (FOUCAULT, 2006, p. 145). 
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É também um exercício de encenação, não apenas porque criamos um personagem para 

assumir a autoria e guiar nossas mãos pelas linhas do papel de carta, mas porque, ao 

contarmos nossa versão dos fatos, quaisquer que sejam, filtramo-los e encenamos através da 

escrita como gostaríamos que tivessem sido. A carta é “algo mais do que um adestramento de 

si próprio pela escrita, por intermédio dos conselhos e opiniões que se dão ao outro: ela 

constitui também uma certa maneira de cada um se manifestar a si próprio e aos outros. A 

carta faz o escritor “presente” àquele a quem a dirige” (FOUCAULT, 2006 p. 149). A carta 

ensina pelo gesto da escrita. 

 

 

 

5.1 Cartas de Florbela: correspondência pessoal e intelectual. 

 

Eu não sou má mas também não sou boa, 

porque hoje tenho vontade de tirar os olhos ao pastel 

 que se deixou adoecer duma maneira tão estúpida. 

 (...) Tenho muita preguiça de escrever, 

mas o que é certo é que esta carta já vai longa. (...) 

Belinha 

 

Um dos livros de contos de Florbela, As máscaras do destino, faz certamente alusão 

ao fato que em sociedade todos vestimos máscaras e, tal como o homem, também o destino se 

mascara e não nos deixa antever o que nos aguarda, até que seja muito tarde para dele nos 

desviarmos. As cartas de Florbela nos mostram uma mulher bastante diferente da imagem 

transmitida através de suas poesias: uma pessoa quase sempre bem humorada, às vezes 

deliciosamente irônica. Suas cartas renderam um livro de 230 páginas sem, no entanto, muitos 

interlocutores: apenas a família, algumas amigas, amores e alguns contatos literários. Em seu 

diário, Florbela fala sobre as cartas de amor que escreve, mas não de maneira poética como se 

poderia esperar. Sua fala, ao contrário, é marcada por um tom acre que muitas vezes preenche 

as páginas de suas cartas: 

 

Até hoje, todas as minhas cartas de amor não são mais que a realização da 

minha necessidade de fazer frases. Se o «Prince Charmant» vier, que lhe 

direi eu de novo, de sincero, de verdadeiramente sentido? Tão pobres somos 

que as mesmas palavras nos servem para exprimir a mentira e a verdade! 

(ESPANCA, 1995, p. 242) 

  

A interlocutora mais presente no livro de cartas, além de familiares, é Julia Alves, 

sua maior confidente. É a ela que Florbela manifesta o desejo zombeteiro de ver suas cartas 

publicadas após sua morte: 
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Já vai longa a minha carta, não te parece? Vou terminá-la pedindo-te que a 

guardes, como a todas as minhas cartas, para serem publicadas depois da 

minha morte como produções ilustres do maior talento dos tempos 

modernos. No meio de tanta coisa triste vai este bocadinho de prosa fazer o 

efeito duma limonada para desenjoar. (ESPANCA, 1995, p. 64, a Julia)
99

. 

 

No nosso entender, a marca mais expressiva de Florbela nas cartas é a autoironia 

carregada de gracejos: “pensei em não responder à sua carta porque era, afinal, o que ela bem 

merecia, mas como sou muito boazinha (modéstia à parte) faço precisamente o contrário do 

que penso” (ESPANCA, 1995, p. 18, a João Martins, um namorado, aos 15 anos), seguida de 

perto por uma sinceridade muito forte, desconcertante:  

 

A minha querida é alguém. Bonita? Não. Não é uma Greuse ou um Watteau! 

(...) Eu, quando sou amiga, sou amiga e para sempre; quando me conhecer 

melhor, verá. Mas também o deixo de ser num segundo, se encontro a 

indignidade e a ingratidão, quando esperava encontrar a afeição e a 

dignidade. (ESPANCA, 1995, 48; 50, a Julia) 

 

Nas cartas, ela encontrou o lugar para falar de sonhos: “A respeito de Évora nada 

digo, porque me seria infinitamente mais agradável o ir viver para Lisboa. Seria a minha 

sorte, creio eu” (ESPANCA, 1995, p. 16, ao pai), ou para falar de si mesma e dos outros, com 

uma franqueza maior do que aquela que a sociedade normalmente permite: 

 

Eu não sou muito má, mas, em compensação, sou extraordinariamente 

orgulhosa, e de todos os meus imensos defeitos é esse que eu mesma mais 

tenho combatido em vão. (...) Eu tenho a convicção que será bem ditosa a 

mulher que for sua durante uma vida inteira, tenho a certeza que será feliz a 

mulher que lhe consagrar a existência; mas, meu bom amigo, essa mulher 

não serei eu, nem sequer é possível pensar em tal loucura. Pense no que eu 

lhe digo e verá que tenho razão. (ESPANCA, 1995, p. 17-18, a João) 

 

O orgulho de que se declara portadora aparece outras vezes entre suas cartas, como 

em resposta ao pai, anos depois, por ocasião do segundo divórcio. 

 

(...) pensei que nunca mais quisessem saber de mim e, orgulhosa como 

sempre fui, não quis ir ao encontro duma possível humilhação. O meu 

pecado foi julgar que o coração dum pai não era capaz de compreender o 

mal dos filhos. (...) Eu não podia me conformar de me divorciar outra vez; 

da 1.ª, nada me custou, mas desta vez chorei e sofri tanto sozinha, que eu não 

me quero lembrar; mas se eu não tivesse saído de casa, tinha ele saído, 

segundo me disse e acredito (...) Teve de ser, paciência (...). (ESPANCA, 

1995, pp. 138-139, ao pai) 
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 Decidimos incluir destinatário a fim de evitar interpretações equivocadas das palavras. 
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Lendo os contos, percebemos que Florbela assumiu uma narrativa de terceira pessoa, 

tornando o discurso impessoal, mesmo quando a matriz textual é de conteúdo extremamente 

íntimo. No diário alternou uma voz impessoal e uma outra voz marcante, nas raras vezes se 

expressou, preferindo manter-se mais próxima dos assuntos pouco íntimos e descritivos. Após 

esses textos, fomos surpreendidas nas cartas por um eu que se aflorou forte, temperamental, a 

quem agradava repetir várias e várias vezes as mesmas autodescrições para que o desenho que 

fazia de si mesma se tornasse nítido, verossímil como uma pintura do renascimento. Também 

é bastante frequente a declaração de uma maldade inata: “Eu não sou boa nem quero sê-lo, 

contento-me em desprezar quase todos, odiar alguns, estimar raros e amar um. (...)” 

(ESPANCA, 1995, p. 75, a Júlia). 

Em cartas ainda endereçadas a Júlia Alves, conhecemos uma Florbela em conflito 

com os ditames sociais que cercam o casamento: 

 

 (...) No entanto, o casamento é sempre brutal, como a posse é sempre brutal, 

sempre! O melhor beijo, o beijo mais doce, aquele que não se esquece 

nunca, é aquele que nunca se deu, disse-o um poeta, e eu creio. (...) É o 

casamento um grilhão de flores e risos? De acordo, mas é sempre um 

grilhão. (ESPANCA, 1995, p. 41) 

(...) acho o casamento uma coisa revoltante! E isto por uma única razão mas 

que para mim é tudo, para mim e para aquelas mulheres que não são apenas 

fêmeas, para todas as delicadas, para todas as que têm pudor, espírito e 

consciência. Essa razão é a posse, essa suprema e grande lei da Natureza 

que, no entanto, revolta tudo quanto eu tenho de delicado e bom no íntimo 

da minha alma. Ganha-se um amigo muitas vezes, é certo; um amigo que às 

vezes é o nosso supremo amparo, mas em compensação quantas revoltas, 

quantas mágoas, quantas desilusões! Quantas!... A minha querida faz bem, 

faz muito bem em não se querer sujeitar ao mercado, à venda. Eu casei e 

casei por amor. É a única coisa que desculpa, no meu entender, o casamento, 

porque do contrário, quando nele apenas entram o interesse e a ambição, 

revolta-me e indigna-me. (ESPANCA, 1995, p. 44) 

 

No entanto, ao escrever ao irmão, Apeles, mostra uma visão diferente: 

 

Estou morta por que te cases, e gostava que fosse na aristocracia por ser a 

gente mais simpática que conheço. Esta não tem vintém mas pode ser que, 

por intermédio dela, arranjes coisa que te sirva. Não tem dinheiro mas é um 

amor de rapariga, moralmente falando e, mesmo para meu gosto, 

fisicamente, apesar de, como já te disse, não a achar bonita. (ESPANCA, 

1995, p. 159) 

 

Se para a mulher o casamento fora pintado como algo devastador, uma prisão, para o 

homem, é promessa de felicidade: 
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Acho que é no casamento que está a felicidade de um homem normal. Um 

bom casamento, entende-se, num casamento assorti. Ali não há fortuna 

apreciável, como te disse, mas há família e relações, que são o que há de 

melhor, e ela, que é boa e inteligente. (ESPANCA, 1995, p. 163) 

 

As cartas ao irmão são marcadas sempre por gracejos, mas também preocupações 

“não te vás embora primeiro, eu sou mais velha, tenho o direito de ir à frente” (ESPANCA, 

1995, p. 153), escreveu-lhe por ocasião da morte da noiva, o que levantou suspeita entre os 

familiares de que ele poderia tentar o suicídio.  

A Florbela que fala ao irmão nesse tom é muito diferente daquela que estava sempre 

a gracejar, alguns anos antes: “Pena é não haver um manicómio para corações, que para 

cabeças há muitos”. (ESPANCA, 1995, p.23, ao namoradinho João). As cartas ao irmão sobre 

o casamento e a morte, quando lidas junto da carta a João, nos oferecem uma possibilidade de 

observar as mudanças, o crescimento pessoal.  

A carta se apresenta também como um veículo literário, por onde Florbela envia 

sonetos, ensaia textos em prosa, acerta colaborações com revistas e jornais, além de expor sua 

visão sobre as questões da autoria que na escrita oscilam sempre entre o próprio e o alheio: 

 

Tenho a consciência absoluta dos versos serem meus, sim, Madame, pois 

que a meu ver é uma indignidade revoltante firmar, com o próprio nome, 

versos alheios; e eu, ao menos por decoro, não me resolveria nunca a 

cometer indignidades dessas. Que uma frase, um sentido, a reunião de duas 

palavras, uma maneira de dizer que eu já tivesse lido ou ouvido, é natural, e 

disso nem os maiores poetas se livram, quanto mais eu que ao pé deles faço 

a figura duma formiga olhando um astro; mas, mais, não, porque isso seria 

reconhecer-me louca e eu não o sou. (ESPANCA, 1995, p. 28), Mme. 

Carvalho, diretora do ‘Suplemento de Modas e Bordados’ de “O Século”. 

 

A carta é também o local onde conserta versos: 

Mat., 5-12-1930 

 

Meu bom amigo
100

 

Lá vai a trapalhada imediatamente, como ordena. 

Mas como não sei bem como são as regras da revisão, indico-lhes as 

emendas que fiz e envio-lhes as provas para ver se está bem. 

No soneto «Crucificada», o 2.º verso da 1.ª quadra è assim: 

«Não vás ainda embora, ó sombra amiga!» 

No soneto «Mais Alto», o 1.º verso da 1.ª quadra é assim: 

«Mais alto, sim! mais alto, mais além» 

No soneto «Não ser», o 4.º verso da 1.ª quadra è assim: 

«— Mantos rotos de estátuas mutiladas! » 

No soneto «In Memoriam», o 2.º verso da 2.ª quadra è assim: 
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 Guido Battelli, ultima carta enviada por Florbela. 
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«Tudo era nosso irmão! — E assim sonhando,» 

No soneto «Árvores do Alentejo», o 1.º verso da 1.ª quadra è assim: 

«Horas mortas… Curvadas aos pés do Monte» 

No soneto «Panteísmo», o 4.º verso da 1.ª quadra é assim: 

«Dum verso triunfal de Anacreonte!» 

Emendei também alguma pontuação, e um acento em «gôta» que estava 

«góta» em «Árvores do Alentejo» 

Julgo agora estar tudo em ordem. 

Envio-lhe essa carta e esse retrato que recebi ontem. Faz-me a fineza de me 

mandar a tradução da dedicatória? Manda-me outra vez carta e retrato, sim? 

Esse Sentiero nel bosco a que ela se refere, é algum romance? Podia 

emprestar-mo que eu tornava a mandar-lho, apenas o lesse? Que gentilíssima 

criatura, não é? 

A si devo ainda devo o prazer que tive ontem quando recebi a carta e a 

fotografia. Que mais terei eu ainda a agradecer-lhe? 

Cumprimentos afectuosos e mil saudades da 

         

     Bela. (ESPANCA, 1995, pp.229-230) 

 

A carta transforma-se no espaço para um diálogo nem sempre possível tête-à-tête, já 

que Florbela pouco saía de casa, possibilitando o nascimento de muitas colaborações e 

projetos, como o livro idealizado: 

 

Chamar-se-á Alma de Portugal e será dividido em duas partes, intitulada a 

primeira “Na Paz” e a segunda “Na Guerra”. Madame, acha bem? Dessa 

forma, o livro terá um pensamento único a ligar todos os versos, e não posso 

achar melhor pensamento do que esse em homenagem humilíssima à Pátria 

que estremeço. (ESPANCA, 1995, p. 30, a Mme. Carvalho) 

  

É numa carta em que Florbela assume seu talento para o soneto, forma que a tornou 

famosa: “Eu para quadras tenho pouco jeito porque sou mais complicada que simples. Só o 

soneto é que me convém; a quadra, dizer muito em quatro versos, torna-se para mim bastante 

difícil. Mando-lhe algumas horríveis. Perdoe”. (ESPANCA, 1995, p. 51), a Julia. É também 

numa carta que um tema especialmente pesado, o suicídio, é tratado, não com pavor, nem com 

repulsa ou julgamentos, mas com uma desconcertante naturalidade e um pouco de admiração: 

 

A propósito do suicídio lembra uma parábola indiana que é simplesmente 

um mimo. (...) É uma resposta aos que chamam ao suicídio um fim de 

cobardes e de fracos, quando são unicamente os fortes que se matam! Sabem 

lá esses pseudo-fortes o que é preciso de coragem para friamente, 

simplesmente, dizer um adeus à vida, à vida que é um instinto de todos nós, 

à vida tão amada e desejada a despeito de tudo, embora essa vida seja apenas 

um pântano infecto e imundo! (ESPANCA, 1995, p. 59-60) (ainda a Julia) 

 

As cartas de Florbela revelam-se ricas de pequenos retratos da escritora-poeta, 

caminhando entre as decisões do dia-a-dia e as autodescrições de uma linha a outra.  
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É mister comentar Guido Battelli, um dos mais assíduos correspondentes de Florbela 

em seus últimos meses de vida. Italiano, professor visitante na Universidade de Coimbra que 

se encantou com os seus versos, vertendo alguns para o italiano e ajudando-a a organizar sua 

última publicação. A troca de cartas começa com bastante formalidade, com Florbela 

tratando-o por “Ex.mo Senhor”, mas sempre repleta de simpática gratidão pela atenção 

dispensada. Guido Battelli foi grande divulgador de Florbela, mas, ao editar as suas cartas, 

publicadas após sua morte, infelizmente foi além de seu papel de editor, e tornou-se de certa 

forma censor, pois modificou passagens em que julgou haver elementos que poderiam 

manchar a memória da poetisa. Pelas circunstâncias inesperadas da morte de Florbela, acabou 

depositário de alguns materiais, dos quais pelo menos de uma parte não se tem mais notícia, 

por terem sido destruídos quando a casa de Battelli foi incendiada num bombardeio da 

segunda guerra. Provavelmente, o que causou esse impacto foi a liberdade que Florbela pouco 

a pouco mostrava ter com os amigos. Em carta a Júlia Alves, por exemplo, Florbela diz o 

seguinte, 

 

dir-te-ia então tudo, confessar-te-ia então todos os meus pensamentos, todos 

os meus defeitos, todas as minhas loucuras; e verias então, querida, que eu 

não sou positivamente a criatura de eleição que tu julgas, essa criatura 

superior a todos que tens encontrado na vida.  (ESPANCA, 1995, p. 87). 

 

A amizade rapidamente caminha para a parceria profissional, pois Battelli logo a 

questiona sobre seus livros e não tarda a discussão sobre uma reedição das obras esgotadas 

(dois livros de sonetos) e a publicação de alguns originais à espera de publicação: “Tenho dois 

livros: um de prosa, outro de versos na gaveta, onde provavelmente ficarão todo o resto da 

minha vida (...)” (ESPANCA, 1995, p. 185). A dificuldade em publicar, se não era financeira, 

tampouco era facilmente compreensível, pois Florbela salientou que seus dois livros 

publicados, inferiores ao novo, foram vendidos rapidamente quando chegaram ao mercado. 

Embora o tratamento ainda seja formal, Florbela não tarda a deixar aflorar sua 

personalidade. Convidada para um programa que envolveria viagem, faz um breve resumo da 

sua condição: 

Eu não sou uma mulher como as outras: há dois anos que faço ligeiras 

temperaturas todas as tardes. Estou magra como um junco, sem forças, 

neurastenizada e insuportável. Tenho corrido em vão todos os médicos, feito 

radiografias de tudo quanto é possível radiografar-se, análises de tudo quanto 

é possível analisar-se e... ninguém sabe o que me mata a pouco e pouco. A 

alma, talvez; a eterna história da lâmina corroendo a bainha. (ESPANCA, 

1995, p. 188). 
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Da mesma maneira, não demora a surgirem as afinidades, caem as máscaras, os 

escrúpulos e começam as revelações: 

 

Li e compreendi muito bem os soberbos versos de Ada Negri. Como nós 

sabemos sofrer de diferente maneira! A dor de Ada Negri usa um manto de 

púrpura sobre os ombros, a minha veste de burel e anda descalça. (...) O meu 

mundo não é como dos outros, quero de mais, exijo de mais, há em mim 

uma sede de infinito, uma angústia constante que eu nem mesmo 

compreendo, pois estou longe de ser uma pessimista; sou antes uma 

exaltada, com uma alma intensa, violenta, atormentada, uma alma que se não 

se sente bem onde está, que tem saudades... sei lá de quê! (...) Não me 

julgue, porém, um chorão ridículo ou um Jeremias lamuriento. Não, não sou. 

Para os que convivem comigo, e que julgam conhecer-me, sou alegre, 

porque sou blagueuse e irónica. Não conto a ninguém esta tristíssima 

inferioridade de me sentir uma exilada de toda alegria sã, franca; não mostro 

a ninguém a miséria da minha miséria de inadaptável, de insaciada. 

(ESPANCA, 1995, pp. 190; 192). (A Guido Battelli) 

 

Na carta, revela-se a um estranho. Põe a mostra o desejo por uma vida mais plena, ao 

mesmo tempo em que pede compreensão e diz não se tratar de lamúrios, mas de uma 

insatisfação perene que lhe inunda a alma. Revela que aos outros mostra uma Florbela que 

não é a mesma que lhe escreve, que para os outros veste uma máscara de alegria que não lhe 

serve bem, que, no fundo, a fere. Por meio de Battelli, Florbela conhece os versos de Sibilla, 

na primeira vez gostando, na segunda, não:  

 

Venho agradecer-lhe a sua carta, os seus versos e a fotografia de Sibila 

Abramo[sic]. Que luminosa fronte! Que belo rosto de mulher! Beleza e 

talento. As fadas não foram avaras junto do seu pequenino berço.  

(...) Não traduzi muito bem a sua poesia
101

. Cada vez estou mais estúpida! O 

italiano é tão difícil! Gostei da revista, mas os versos de Sibila A., 

francamente, não me entusiasmaram! (ESPANCA, 1995, pp. 191; 218) 

 

Ao discutir religião com Battelli, católico fervoroso, Florbela declarando-se 

agnóstica, escreve: 

O meu racionalismo à Hegel, apoiado numa espécie de filosofia à Nietzsche, 

chegou-me por muito tempo. Hoje... a minha sede de infinito é maior do que 

eu, do que o mundo, do que tudo, e o meu espiritualismo ultrapassa o céu. 

Nada me chega, nada me convence, nada me enche. Sou um pobre que 

nenhum tesoiro acha digno das suas mãos vazias. A morte, talvez... esse 

infinito, esse total e profundo repouso; (...). Sou pagã e anarquista, como não 

poderia deixar de ser uma pantera que se preza... (ESPANCA, 1995, pp. 

195; 208) 
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 Battelli lhe havia enviado uma poesia de sua autoria. 
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Nascem os questionamentos: “De que serve então ser poeta se se é igual à outra 

gente toda, ao rebanho?” (ESPANCA, 1995, p. 201). Surgem as revelações: 

 

Só a raros eleitos é dado o milagroso dom de um grande amor. Eu teria 

muita pena que o destino não me trouxesse esse grande amor que foi o meu 

grande sonho pela vida fora. Devo agradecer ao destino o favor de ter ouvido 

a minha voz. Pôr finalmente, no meu caminho, a linda alma nova, ardente e 

carinhosa que é todo o meu amparo, toda a minha riqueza, toda a minha 

felicidade neste mundo. A morte pode vir quando quiser: trago as mãos 

cheias de rosas e o coração em festa: posso partir contente
102

. 

(ESPANCA, 1995, p. 213) 

 

Essa correspondência que tão poucos meses durou foi preciosa para Florbela, foi dela 

que nasceu o projeto do derradeiro livro, como já comentamos: “Não imagina como fiquei 

contente com a notícia que me deu a respeito do meu livro. Ainda parece um sonho e eu não 

costumo acreditar muito nos sonhos... porque de todos se acorda.” (ESPANCA, 1995, p. 216).  

Será Battelli, seu último destinatário, ao enviar-lhe uma carta com correções para o 

livro. Nada indicava o rumo que sua vida tomaria dias depois, embora já se pudesse 

desconfiar de algum desconforto na carta ansiosa que enviara três dias antes a Helena Calás 

Lopes. É a ela, então, que Florbela envia sua penúltima carta e na qual a ânsia em ver a amiga 

pode ter disfarçado o desespero suicida que se revelaria dias depois com a ingestão de 

medicamentos. 

E não te preocupes com coisas de casa. Estão todos contentíssimos por te 

verem. E eu, Lena! Há muito tempo que não me sinto tão feliz. Pelo amor de 

Deus, não me dêem a desilusão de não te ver cá estes 15 dias, seria uma 

crueldade. Eu estou doente, e a minha irmãzinha faz-me falta. Vem logo que 

tenhas o dinheiro. (...) Vem depressa, depressa. (ESPANCA, 1995, pp. 228-

229). 

 

Três dias depois suicida-se e caem as máscaras de uma vez por todas. A morte é a 

derradeira revelação. 
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 Negrito nosso. 
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5.2 Sibilla e os outros: cartas de quase um século. A correspondência amorosa e 

intelectual de Sibilla Aleramo. 

Quando estamos próximos, 

o que se pode fazer é escutar o silêncio reciproco, 

em um espasmo que é adoração. 

De longe, não, de longe é preciso falar-se, 

 se se deseja sentir-se vivo um ao outro. 

S.A.
103

 

 

Acumuladas ao longo da vida, cerca de 15000 cartas da própria Sibilla e de 

aproximadamente 3000 correspondentes, compreendidas entre o período de 1883 a 1960, 

descansam sob os cuidados da Fundação Gramsci, em Roma. Entre os emitentes, nomes 

famosos e desconhecidos, amigos, familiares e amantes. Mesmo tendo queimado várias cartas 

para se aquecer nos invernos mais rigorosos, seu espólio é bastante vasto e variado. Os 

destinatários citados são: Vincenzo Cardarelli, poeta; Giovanni Papini, escritor, poeta e 

aforista; Cordula Poletti, escritora; Ersilia Majno, fundadora da União Feminina; Dino 

Campana, poeta; Antonio Baldini, jornalista; Ellen Key, pedagoga sueca; e Alessandra 

Ravizza, filantropa italiana. À exceção de Majno, Baldini, Key e Ravizza, todos foram amores 

que Sibilla viveu, de modo que parte da correspondência que analisaremos é amorosa. Nossa 

atenção, porém, se voltará aos processos de criação de identidade da autora, procurando 

privilegiar sempre assuntos ligados à literatura, sem esquecer os caminhos amorosos que 

forjaram a mulher. 

Cumpre-se dizer que as cartas são testemunho de uma enxurrada de ideias quase 

incontrolável. No capítulo anterior, vimos como os diários nasceram com a função de ajudar 

Sibilla a reencontrar a escrita, já que havia algum tempo ela vinha tendo dificuldade para 

escrever coisas novas. Faltava-lhe assunto para um novo romance, para poesias, mas não para 

as cartas. Talvez lhe faltasse a capacidade de enxergar no leitor um interlocutor, como via 

naqueles com quem se correspondia.  

Para Cardarelli, um de seus amores, o problema com a escrita estava exatamente aí: 

Sibilla despendia tanta energia nas cartas que não lhe restava o que dizer num livro. 

 

Não te posso louvar pelo teu contínuo frenesi epistolar. E tu dizes que não 

consegues escrever uma página de romance? Mas é natural, o romance, tu o 

escreves aos amigos e seria necessário que um dia se reunissem todas as 
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 ALERAMO, 1988, p.134. Quando si è vicini, non si può che ascoltare il reciproco silenzio, in uno spasimo 

ch’è adorazione. Da lontano no, da lontano bisogna parlarsi, se si vuol sentirsi vivi a vicenda. 
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cartas que espalhaste por todas as partes do mundo para que tu pudesses ter 

sob os olhos o desperdiçar da tua arte, que é pois a tua vida
104

.  

 

O conteúdo das cartas varia conforme o correspondente e vai de textos amorosos, 

íntimos, a escritas de trabalho. O primeiro correspondente das cartas que analisaremos é 

Giovanni Papini, escritor italiano, que viveu entre 1881 e 1956, filho de um anticlerical e de 

uma católica, que cresceu cético, vindo porém a se converter ao catolicismo posteriormente. 

Suas obras passaram, então, a tratar de temas religiosos. Antes de se converter, publicou As 

memórias de Deus, um livro com um Deus arrependido de ter dado vida ao homem em função 

da maldade humana. A obra causou grande furor, mas, após a conversão, veio-lhe o 

arrependimento e chegou a encarregar uma das filhas de procurar e destruir todos os 

exemplares, jogando-os à fogueira. Também antes da conversão, ele e Sibilla tiveram um 

romance, que terminou bruscamente, quando a esposa de Papini desconfiou da existência de 

um relacionamento entre os dois. As cartas trocadas abrangem um período maior do que 

aquele em que mantiveram o vínculo amoroso, em 1912, mas vão se reduzindo, pouco a 

pouco. 

Como se trata de correspondência amorosa, em princípio o tema discutido pouco 

toca à literatura. No entanto, por serem escritores, não tarda para que a palavra venha à tona: 

“Erraste. Por temor de fazer literatura te vigias muito mais do que aqueles que a fazem, a 

literatura, sem dar-se conta, por necessidade de abandono. E a tua volta te tornas afetado, pelo 

avesso (...)”
105

. Excessivamente taciturno, Papini sentia dificuldade em escrever a Sibilla, 

como se vê na carta que ele lhe enviou, falando a respeito: “Não te escrevo cartas de amor. 

Não sei escrevê-las. Não quero escrevê-las. Parecem-me inúteis e literárias, assim de 

longe
106

. Além disso, não sei ainda ler claramente em mim mesmo”
107

. O contraste não 

poderia ser diferente e era inevitável entre Sibilla, uma mulher que expôs sua história ao 

mundo, e Papini, um homem que não conseguia transpor o amor em cartas porque ainda não 

conseguia ler o amor em si mesmo. Em resposta, ela lhe diz:  

 

                                                 
104

 Non ti posso lodare per la tua continua frenesia epistolare. E dici che non riesci a scrivere una pagina di 

romanzo? Ma è naturale, il romanzo tu lo scrivi agli amici e bisognerebbe che un giorno radunassero tutte le 

lettere che hai sparso per ogni parte del mondo perché tu potessi avere sott’occhio lo sperpero della tua arte, che 

è poi la tua vita. (CARDARELLI, 1974, p.108) 
105

 Hai torto. Per timore di far della letteratura ti sorvegli assai più ancora di quelli che ne fanno, della letteratura, 

senza accorgersene, per necessità di abbandono. E a tua volta diventi manierato, a rovescio. (ALERAMO, 1988, 

p. 133) 
106

 Itálico nosso. 
107

 Non ti scrivo lettere d’amore. Non so scriverle. Non voglio scriverle. Mi sembrano inutili e letterarie, così da 

lontanto. E d’altra parte non so ancora leggere chiaramente in me stesso. (ALERAMO, 1988, pp. 127-128) 
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(...) literariamente, sim, visto que não é todo dia e nem mesmo toda semana 

que se consegue escrever uma grande poesia, e visto que o que importa não é 

a troca de páginas excelentes e raras, mas o envio o mais frequente possível 

de noticias, que sejam como a pulsação inquieta das veias de um junto às 

veias da outra, que aproximem malgrado o espaço e o tempo as duas 

existências (...)
108

. 

 

A carta oferece o espaço para comentários ácidos, como: “Se tu acreditas que é inútil 

escrever a mim, distante, deverias logicamente acreditar ainda mais inútil escrever para a 

posteridade”
109

. E é também numa carta que Papini mostrou sua covardia e seu pragmatismo: 

na mesma carta que escreve a Sibilla explicando que a esposa estava desconfiada do 

relacionamento dos dois e sugerindo que ela voltasse a tratá-lo por Voi
110

 para acalmar o 

ciúme de sua mulher, fala a respeito de um artigo que ela lhe mandara: “(...) Recebi o artigo. 

Está ótimo. Levo-o ao Marzocco”
111

.  

As cartas de Sibilla muitas vezes têm um tom tão contemplativo que parecem 

verdadeiramente um romance epistolar. Muitas vezes a impressão que se tem ao lê-las é que 

elas não são escritas a Papini, mas a um amor ideal: 

 

Então leio Weininger. E discorro contigo, que não está aqui, levanto quase a 

cada momento os olhos, como se houvesse diante os teus para olhar. Essa é a 

realidade, esse jorro intenso que o meu espírito te faz da sua vida, e tu à 

distância esta vida sentes, torrencial e quente, que se investe contra ti. Mais 

do que isso, não me sentirias, se estivesses aqui.
112

  

 

A distância e os obstáculos fazem com que Sibilla busque um leitor ideal, as cartas 

são escritas em tom impessoal, porque não são dirigidas a alguém, são apenas instrumentos de 

catarse. Receptáculos das angústias que vive, nas cartas Sibilla extravasa: “Últimas horas de 

espera. Esta noite, chegará a tua resposta, depois de sete dias precisos. Escrevo-te antes que 

                                                 
108

 (...) letterariamente sì, visto che non ogni giorno e neppure ogni settimana si è in grado di scrivere della 

grande poesia, e visto che quel che importa non è lo scambio di pagine eccellenti e rare, ma l’invio il più 

possibile di notizie, che siano come il battito inquieto delle vene dell’uno presso le vene dell’altra, che 

avvicinino malgrado lo spazio e il tempo le due esistenze. (ALERAMO, 1988, p. 133) 
109

 Se tu trovi ch’è inutile scrivere a me lontana, dovresti logicamente ritenere ancor più inutile scrivere per la 

posterità. (ALERAMO, 1988, pp. 133-134) 
110

 Pronome de tratamento formal à época, hoje substituído por Lei. 
111

 (Tu potresti ora, ad esempio, mandarmi una lettera antidatata, amichevole, col voi, ecc. e potrei maggiormente 

calmarla – ma poi?...) (...) Ho avuto l’art.[icolo] Va benissimo. Lo porto al M.[arzocco]. (ALERAMO, 1988, p. 

140-141) 
112

 Dunque leggo Weininger. E discorro con te, che non sei qui, alzo quasi ad ogni periodo gli occhi come se 

avessi dinanzi i tuoi da guardare. Questa è realtà, questo getto intenso che il mio spirito ti fa della sua vita, e tu a 

distanza questa vita senti, torrenziale e calda, che t’investe. Di più non sentiresti, se fossi qui. (ALERAMO, 

1988, p. 116) 
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tua resposta venha. Para que alguma coisa reste das últimas horas de espera, se a tua carta 

arruinar todo o tempo que vier
113

”. 

Ainda no campo amoroso, correspondeu-se também com Cordula Poletti, conhecida 

como Lina, uma jovem com quem talvez tenha experimentado o amor mais verdadeiro de 

toda a sua vida, embora breve, e que Sibilla conheceu quando ainda vivia com o poeta e 

jornalista italiano Giovanni Cena. Durou menos de um ano, em 1908. Cercado pelo 

preconceito, foi vivido às escondidas para evitar mais falatórios do que os que já a rondavam 

pelo fato de ter abandonado marido e filho e de já estar vivendo com o segundo parceiro 

desde então. A incapacidade de decidir entre os dois marcou-a profundamente, pois, na sua 

visão, os dois relacionamentos eram complementares. A jovem lhe oferecia um 

companheirismo e a compreensão que nenhum homem jamais conseguira, um momento de 

autoconhecimento e aventura:  

 

Aqui estou, quero mostrar-te a minha alma só diante à tua, ao nosso redor o 

silêncio, e como se não houvesse amanhã. Lina, lembra do que te escrevi a 

primeira vez, depois daquela primeira hora de paixão no Gianicolo
114

? 

Lembra que te invejava pelo inefável mistério que tu havias acolhido com 

tanta bravura? Te invejava e já estava acometida pelo mesmo sacro vento, 

Lina, Lina, eu não sei ainda bem o que havia em ti, então, mas sei que para 

mim a revelação do meu novo sentimento foi tremenda, algo de vertiginoso, 

ah sim, que me prendeu longamente a respiração...
115

  

 

O encontro com Lina proporcionou mais uma possibilidade de autoconstrução, 

abandonando Rina e tornando-se verdadeiramente Sibilla. Lina fazia parte do movimento 

feminista e vivia ela própria em maneira pouco convencional, casada com um amigo de 

infância, também de orientação homossexual. Tratava-se de um casamento de conveniência, 

solução encontrada para apaziguar um pouco a família e a sociedade, mas que para Lina 

pouco contava. Um aspecto que torna as cartas a Lina interessantes é que depois de algum 

tempo Sibilla passa a assiná-las Rina. Interessante notar que Lina e Rina são pares mínimos. 

                                                 
113

 Ultime ore d’attesa. Stasera giungerà la tua risposta, dopo sette giorni precisi. Ti scrivo prima che la tua 

risposta venga. Perché qualcosa resti di queste ultime ore d’attesa, se la tua lettera rovinerà tutto il tempo a 

venire. (ALERAMO, 1988, p. 147) 
114

 Trata-se de um lugar, talvez um hotel, não há notas esclarecendo isso, poderia, inclusive, ser algum 

conhecido, embora esta seja a hipótese mais improvável. 
115

 Ecco, voglio mostrarti la mia anima sola dinanzi alla tua, con intorno il silenzio, e come se il domani non 

dovesse venire. Lina, rammenti ciò che ti scrissi la prima volta, dopo quella prima ora di passione al Gianicolo? 

Rammenti che t’invidiavo per l’ineffabile mistero che tu avevi accolto con tanta bravura? T’invidiavo e già ero 

investita dallo stesso sacro vento, Lina, Lina, io non so ancora bene che cosa fosse in te, allora, ma so che per me 

la rivelazione del mio nuovo sentimento fu tremenda, qualcosa di vertiginoso, ah sì, che mi tenne a lungo il 

respiro... (CENNI, 2011, p. 68) 
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O nome Sibilla fora escolhido por Cena e inspira-se na profetisa de Apolo, Sibylla, 

nome que em grego significa profetisa. Aleramo foi tirado de um poema, Piemonte, de Giosuè 

Carducci
116

, escolhido numa referência à sua região de origem, o Piemonte. “No processo de 

conquista da autoria feminina, no início do século XX, a questão do nome, ter um nome, o 

próprio nome, era importante: a visibilidade e o caráter da intelectualidade feminina jogavam-

se também nesse plano”
117

. A escolha do nome, portanto, era assunto muito sério. 

Em resposta a Ersilia Majno, que lhe havia escrito uma carta endereçada a Rina 

Pierangeli, seu nome de casada, já em dezembro de 1907, critica duramente o uso do nome 

por ela rejeitado: 

Como então te vem à mente ressuscitar um estado civil que não tem mais 

razão de ser na memória de alguém? Ao contrário, [...] te direi que desde já 

desejo que até o meu nome de nascimento
118

 seja esquecido e ser nomeada e 

apresentada exclusivamente como Sibilla Aleramo: não há melhor 

explicação para a minha personalidade que este nome
119

.  

 

São duas atitudes contraditórias. Explodir em fúria por ver-se nomeada com o nome 

de batismo, Rina, e assinar cartas de amor com o mesmo nome. Em nosso entender, a relação 

com Lina foi tão surpreendente que de certa forma a desconcertou, especialmente porque 

ainda era algo muito recente e a cristalização da nova identidade ainda não estava completa. O 

relacionamento com Cena era uma experiência, a tentativa de criar um novo conceito de 

relacionamento e, por isso, encaixava-se na ideia da criação de uma mitologia pessoal que a 

inserisse na história da literatura italiana, desejo que sempre a acompanhou. Já o 

relacionamento com Lina era algo totalmente inesperado, roubava-lhe o chão, obrigava-a a 

encarar seus próprios conceitos e a revê-los com outros olhos, não mais os olhos de uma 

espectadora, mas de uma atriz no desenrolar do texto. As cartas são instrumento de um amor 

proibido, vivido às escondidas, não apenas pelo relacionamento contemporâneo com Cena, 

mas também pelo preconceito da sociedade.  

                                                 
116

 Trata-se do seguinte poema: ‘(...) Cuneo potente e paciente, e ao vago / declive o doce Mondovi ridente / e o 

exultante de castelos e vinhedos / solo de Aleramo. (...)’. Carduci, Giosuè. Poesie di Giosue Carducci : 1850-

1900. P.576. O poema Piemonte descreve algumas cidades da região, como Cuneo, Mondovi e Aleramo. 
117

 Nel processo di conquista dell’autorialità femminile, agli inizi del Novecento, la questione del nome, avere un 

nome, il proprio nome, era importante: la visibilità e il carattere dell’intellettualità femminile si giocavano anche 

su quel piano. (SCARAMUZZA, p. 160) 
118

 Rina Faccio. 
119

 Come mai ti salta in mente di risuscitare uno stato civile che non ha più ragione d’essere nella memoria 

d’alcuno? Anzi [...] ti dirò che ormai voglio sia dimenticato anche il mio congnome di nascita, ed esser nominata 

e presentata exclusivamente come Sibilla Aleramo: La mia personalità non si esplica più che a traverso questo 

nome. (ZANCAN, 1995, p. 25). 
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A escrita é o que lhes resta e como na vida precisavam fingir, esconder, encenar, nas 

cartas mostravam-se como de fato eram: duas pessoas apaixonadas. A assunção da identidade 

de Rina assinando as cartas, ao invés de Sibilla, provavelmente aconteceu por ser ainda o 

surgimento de Sibilla algo muito recente, por ocasião do inicio do relacionamento com Cena, 

pouco antes da publicação de Uma mulher. Fazia cerca de três anos da publicação do 

romance. No campo amoroso, até então, apenas Cena havia amado Sibilla e, mesmo assim, o 

relacionamento começou com Rina e só mais tarde mudou para Sibilla. Estaria a sua 

identidade amorosa ainda atrelada a Rina? 

No entanto, ao que parece, essa dificuldade em definir que identidade assumir no 

campo amoroso persistiu por mais tempo, pois em alguns momentos da correspondência 

amorosa com Dino Campana, que se desenvolveu entre 1916 e 1918, houve uma alternância 

de nomes: ora era chamada de Sibilla e respondia assim, ora era chamada pelo antigo nome e 

assinava Rina. A tentativa de viver a personagem da autora na vida real não se consolidava 

quando o terreno percorrido era o amoroso. 

Em agosto de 1916, Sibilla assina um cartão para Campana como Rina: “Tenha-me 

contigo. Rina”
120

. Em outras ocasiões a adoção do nome de batismo se repetia e algumas 

vezes assinou com um apelido que Campana lhe dera, Rinetta: “tua Rinetta” (ALERAMO & 

CAMPANA, 2002, carta número 46), “Amor, te aperto no meu coração, fica... tua Rinetta”
121

. 

Em oposição ao conteúdo amoroso temos Antonio Baldini, outro correspondente 

com quem Sibilla trocou cartas por quarenta anos, de 1915 a 1955. A amizade e a afinidade 

literária guiaram os textos ao longo do tempo. Conheceram-se à época da primeira guerra, 

quando ele partiu para o front como soldado. Mais tarde, como correspondente de guerra, a 

guerra aparece em muitas cartas. A carta assume um efeito calmante quando chega 

rapidamente, mas, ao mesmo tempo, é instrumento que transporta preocupações, quando 

demora a chegar:  

Esta vossa carta, agora, bela como cada nosso encontro, sabeis de tê-la 

escrito? Sabeis que de outras me recordo, raras, porque marcaram o meu dia 

com alegria festiva? Há em todas o mesmo abandono, aquele falar-me grato 

como a algo vital, como a vós mesmo
122

.  

 

                                                 
120

Na falta de paginação, colocarei sempre a numeração da carta. Tienimi con te. Rina.  (ALERAMO & 

CAMPANA, 2002, s/p, carta número 23) 
121

 Amore, ti stringo nel mio cuore, resta... tua Rinetta. ALERAMO & CAMPANA, 2002, s/p, carta número 52)  
122

 Questra vostra lettera, ora, bella come ogni nostro incontro, sapete d’averla scritta? Sapete che altre ne 

ricordo, rare, che han solcata la mia giornata d’intima festa? C’è in tutte lo stesso abbandono, quel parlarmi grato 

come a una cosa di vita, come a voi stesso. (ALERAMO-BALDINI, 1997, pp. 87-88) 
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Na falta da possibilidade de encontros mais frequentes, a carta faz as vezes de 

mediadora em um dialogo sobre Uma mulher: “Fico feliz que meu primeiro livro o tenha 

agradado. Tem razão, a primeira parte é superior ao resto, e sei os motivos disso, mas seria 

muito longo agora dizer-lhe. Este segundo livro ao qual me agarro de tempos em tempos, lhe 

agradará?”
123

. 

É na carta que encontra o lugar para o desabafo, após o rompimento do tumultuado 

relacionamento com Campana, em janeiro de 1917: “Oh, meu Baldini, é muito melhor que 

não lhe fale da minha vida e do meu trabalho. A minha vida nunca esteve tão desolada – e não 

sei mais trabalhar. Por qual milagre eu não me tenha ainda jogado do sétimo andar sobre a 

calçada do Lungarno
124

, quem mo dirá?”
125

. O milagre que lhe salvou a vida foi a esperança 

num amanhã mais igualitário e justo para o ser humano, sobretudo após a adesão ao 

Comunismo, fazendo-a acreditar que a única liberdade de que não goza um comunista é a de 

tirar a própria vida, como comentou duas vezes em seu diário após o suicídio de Cesare 

Pavese. 

Um dos primeiros encontros com seu último amor é registrado em carta a Baldini, 

para falar de Campana: “mando-lhe as páginas sobre Campana, seguidas por seis inéditos, dos 

quais lhe falei por telefone em Roma. O jovem autor é Franco Matacotta, formado em letras, 

colaborador regular do Mattino, que te apresentei uma tarde (...)”
126

. Baldini foi não apenas 

um amigo de longa data, mas um precioso contato de trabalho. Com ele, muitas das cartas 

assumiram reflexos profissionais: “Querido Baldini, será que se poderia reproduzir na 

Illustrazione o artigo que aqui anexo e que certamente ninguém em Roma leu? E que me daria 

alguns trocados?”
127

. No entanto, segundo nota do livro de carta Aleramo/Baldini, esse jamais 

acolheu os pedidos de Sibilla. 

                                                 
123

 Son contenta che il mio primo libro vi sia caro. Avete ragione, la prima parte è superiore al resto, e ne so 

anche i motivi, ma sarebbe troppo a lungo ora dirli. Questo secondo libro a cui mi riattacco di tanto in tanto, vi 

piacerà? (ALERAMO-BALDINI, 1997, p. 98) 
124

 São as estradas que costeiam o rio Arno. 
125

 Oh mio Baldini, è molto meglio che non vi parli della mia vita e del mio lavoro. La mia vita non è mai stata 

così desolata – e non so più lavorare. Per qual miracolo io non mi sia ancora gettata da questo settimo piano sul 

lastrico del Lungarno, chi me lo dirà? (ALERAMO-BALDINI, 1997, p. 105) 
126

 (...) vi mando le pagine su Campana, seguite da sei inediti, di cui vi parlai per telefono a Roma. Il giovine 

autore è Franco Matacotta, laureato in lettere, collaboratore regolare del Mattino, che vi presentai una sera (...). 

(ALERAMO-BALDINI, 1997, p. 134) 
127

 Caro Baldini, Credete che si potrebbe riprodurre nell’Illustrazione l’articolo che qui vi accludo e che 

certamente nessuno a Roma ha letto? E che me ne darebbe qualche soldino? (ALERAMO-BALDINI, 1997, p. 

121). Illustrazione era uma revista semanal de grande prestígio que foi publicada de 1873 a 1962. 
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Além dos missivistas até agora citados
128

, e tantos outros que ocupam os arquivos da 

Fundação Gramsci
129

, gostaríamos de destacar duas cartas trocadas com Ellen Key, pedagoga 

e escritora sueca, de quem Sibilla se aproximou pouco depois do lançamento de Uma mulher: 

 

Publiquei nesse inverno um romance, Uma mulher, no qual evoquei uma 

dolorosa experiência, e verti toda a minha alma. Acredito que a senhora 

concordará com o espírito daquele livro. Ofereço-lho: poderia encontrar o 

tempo para dar-lhe uma olhada? Ele foi traduziodo em francês e alemão, mas 

não foi ainda publicado em tais línguas; somente a tradução russa começou a 

sair na revista Obrasovanie. Aqui suscitou discussões, polêmicas, e foi 

bastante mal interpretado, especialmente por algumas feministas e por isso 

uma sua palavra de compreensão me seria de indizível conforto.
130

 

 

Em pouco tempo tornaram-se grandes amigas e Ellen ajudou-a com contatos a 

respeito de possíveis traduções
131

 de Uma mulher. Por termos a oportunidade de ler essas 

cartas, e também as de Florbela, percebemos quão ativas eram as conexões quando se 

referiam a publicações, como se rapidamente se criassem redes de contatos, interligadas pelo 

amor à escrita, e que contribuíam muito para a ampliação do espaço feminino na literatura.  

As cartas trocadas entre Sibilla e Ellen sobre o romance constituem um excelente 

material para análise. Para se ter uma ideia, em uma delas Ellen envia a Sibilla uma crítica ao 

romance, assinalando o ponto que lhe parecia mais fraco no enredo: a justificação do 

abandono. De fato, no romance não se constrói uma justificativa que a ‘absolvesse’ do 

abandono do menino em tão tenra idade sob os cuidados de um homem que ela própria 

descrevia como instável e que a ela provocava medo. Após duas partes bem desenvolvidas, o 

desfecho acontece de maneira tão abrupta que não se percebe uma batalha anterior pela 

custódia da criança. Afinal, essa batalha não existiu. Simplesmente, após a partida, Sibilla, 
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 Cardarelli, Papini,  
129

 Nos arquivos dessa fundação, há cartas de 3000 pessoas com quem Sibilla se correspondeu ao longo da vida. 
130

 Io ho pubblicato quest’inverno un romanzo, Una Donna, nel quale ho evocato una dolorosa esperienza, ed 

infuso tutta la mia anima. Credo che voi vi troverete d’accordo con lo spirito di quel libro. Ve lo offro: potrete 

trovar il tempo di darvi un'occhiata? Esso è tradotto in francese e tedesco ma non ancora pubblicato in tali 

lingue: solo la traduzione russa ha cominciato ad uscire nella revista Obrasovanie. Qui ha suscitato discussioni, 

polemiche, ed è stato assai travisato, in specie da parecchie femministe e perciò una vostra parola di 

comprensione mi sarebbe di indicibile conforto. (ǺKESRTRÖM, 2012, pp. 61-62) 
131

 Andréia Guerini escreve: Entre 1907 e 1909 o romance foi traduzido para seis línguas: francês, inglês, 

espanhol, alemão, russo e sueco. De acordo com as fontes consultadas (Adriana Aikawa da Silveira Andrade, 

2009), há publicações de traduções das obras de Aleramo em francês, inglês, alemão, espanhol, grego, holandês, 

sueco, húngaro, dinamarquês, russo, croata, eslovaco, catalão e português. Una donna é a obra mais traduzida de 

Sibilla Aleramo: à parte as traduções europeias feitas nos anos imediatamente sucessivos à sua primeira edição 

na Itália, o livro ganhará traduções que acompanham o movimento de 'redescoberta' da autora nos anos 1970 e 

1980 para o holandês, grego, esloveno, português, dinamarquês, além de novas traduções para o inglês, francês, 

espanhol e alemão. Vale lembrar que a França foi o país que traduziu praticamente toda a obra de Sibilla. In.: 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-026X2009000200017&script=sci_arttext#back1 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-026X2009000200017&script=sci_arttext#back1
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com a ajuda do pai, tenta reaver o menino. Porém, é possível imaginar que essa lacuna se 

deva à intervenção de Cena, que não desejava ver o episódio da relação com Damiani
132

 ser 

revelado no romance e a incitou a alterar o romance, excluindo o ex-parceiro da narrativa, sob 

a justificativa de que, sem mencioná-lo, a trama ganhava mais força dramática. Ao ceifar a 

obra, Sibilla pode não ter atentado ao fato de que uma reescritura tornava-se necessária para 

compensar o trecho censurado. 

Para Ellen, a personagem não teria feito todo o possível para liberar-se daquela 

situação com o filho, teria desistido muito facilmente da criança e isso constituía uma 

inconsistência entre a mulher que se revelara ao longo das duas primeiras partes do romance e 

a mulher que lhe punha o ponto final, afetando a credibilidade e também a coesão do 

romance: 

Eu compreendo a tua absoluta sinceridade ao expor os fatos! Mas essa 

sinceridade é o lado fraco do livro – por essa razão que a psicologia também 

não é verossímil: um amor tão forte como aquele entre mãe e filho, não é 

possível vencê-lo – e deixar o filho com um pai odioso – sem um motivo 

mais forte do que aqueles, dados no livro! E esse motivo forte estava na alma 

da mulher – mas não claro para ela mesma senão depois da fuga! Esse 

motivo era o pressentimento triste, místico da “mulher” de tornar-se como a 

mãe: sem força, sem vontade, sem alma! Mas esse pressentimento não tem a 

importância necessária no livro. Somente pintando esse sentimento com 

força, a fuga – aquela que agora se faz – será psicologicamente 

verdadeira!
133

 

 

Na primeira carta enviada a Ellen, citada na página anterior, Sibilla pedira-lhe um 

parecer sobre o livro. Diante da análise enviada na resposta, agradecida, torna a escrever 

admitindo que o tom estava pouco claro para o público em geral e considerando uma possível 

correção em futuras edições: 

Obrigada com toda a alma por ter-me escrito sinceramente a tua impressão e 

a tua análise, que me são por isso ainda mais preciosos. Tu tens razão. O 

meu livro deve realmente carecer de evidência psicológica: eu tinha 

esperança, quando me decidi a publicá-lo, que teria sido compreendido 

igualmente, que teria agido sobretudo por sugestão, sem necessidade que 

tudo fosse matematicamente determinado e explicado. Mas estou convencida 

de que me enganava; algum raro espírito me disse, como me dizes tu: «Eu 
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 Felice Damiani, primeiro parceiro com quem Sibilla viveu após a separação. 
133

 Io capisco la tua assoluta sincerità nell’esporre i fatti! Ma questa sincerità è il lato debole del libro – per 

questa ragione che anche la psicologia non è verosimile: un amore talmente forte come quello tra madre e figlio, 

non è possibile vincerlo – e lasciare il figlio con un padre odioso – senza un motivo più forte che quelli, dati nel 

libro! E questo motivo forte era nell’anima della donna – ma non chiaro per ella stessa che dopo la fuga! Questo 

motivo era il presentimento cupo, mistico della “donna” di diventare come la mamma: senza forza, senza 

volontà, senza anima! Ma questo presentimento non ha l’importanza necessaria nel libro. Soltanto dipingendo 

questo sentimento con forza, la fuga – quella adesso si fa – sarà psicologicamente vera! (ǺKESRTRÖM , 2012, 

pp. 72-73) 
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compreendo tudo, mas o público não pode, e fica confuso». E o livro é 

escrito também para o público. (...)
134

 

 

Essa correspondência ofereceu a Sibilla a oportunidade de rever criticamente o seu 

livro
135

, posto que não se tratava de um comentário resultante de uma leitura moralista, como 

acontecera no passado, antes de publicá-lo, ao enviar uma cópia do manuscrito a Ersilia 

Majno. A recepção oferecida pela amiga foi bem menos calorosa que a de Key e não ofereceu 

a Sibilla uma oportunidade de autrocrítica, mas de autodefesa, como se vê na carta de Majno 

já referida anteriormente, onde a exposição de Sibilla era duramente criticada pela amiga
136

. 

A resposta de Sibilla à Majno revela que existe um destinatário especial em sua 

mente: a escrita do romance se destina não apenas a contar a sua história, mas, 

principalmente, a mostrar às mulheres que passavam por situações análogas que buscassem 

em si mesmas a coragem para se rebelar e romper com o vínculo de sofrimento ao qual a 

sociedade as acorrentava. Existia uma possibilidade para uma nova vida, uma existência mais 

plena, onde o sofrimento não as encontraria mais. 

 

O manuscrito que te enviei não era uma obra de arte: era uma confidência. 

Essa não é que a substância que eu devo plasmar em obra de arte, ou direi 

melhor – porque não quero de modo algum fazer arte – em obra de verdade. 

Como para julgar quem rouba um pão é necessário ter passado fome, assim 

para sentir o que eu escrevi tu necessitarias de uma experiência que 

felizmente não tiveste. Vejo assim pela tua impressão, que é sem dúvida 

sincera, que é absolutamente impossível fazer o leitor compreender uma 

coisa que ele mesmo não tenha experimentado; vejo que a arte é somente 

uma reevocação: suscita dor ou alegrias somente em quem já as 

experimentou. Um pensamento me conforta: do que eu sofri, 

materialmente e moralmente, muitas mulheres continuam a sofrer: 

essas me compreenderão. Não somente isso, me ouvirão
137

. 

Tu falas
 
 de orgulho da minha parte. Eu sempre deixei assombrado quem me 

conhece intimamente pela ausência de orgulho; eu sou verdadeiramente uma 
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 Grazie con tutta l’anima per avermi scritto sinceramente la tua impressione e il tuo giudizio, che mi sono 

perciò ancor più preziosi. Tu hai ragione. Il mio libro deve veramente diffetare di evidenza psicologica: io 

speravo, quando mi decisi a pubblicarlo, che sarebbe stato capito ugualmente, che avrebbe agito soprattutto per 

sugestione, senza necessità che tutto fosse matematicamente determinato e spiegato. Ma mi sono convinta che 

m’ingannavo: qualche raro spirito m’ha detto, come mi dici tu: « Io capisco tutto, ma il pubblico non può, e resta 

sconcertato». Ed il libro è scritto anche pel pubblico. (ǺKESRTRÖM , 2012, pp. 73-74) 
135

 De fato, a terceira parte do livro é o seu ponto fraco. Além de Key, Arturo Graf também assinalou o problema 

do menino deixado para trás: “Arturo Graf ne faceva una questione di verossimiglianza psicologica, per cui “data 

quella donna e quella madre” l’unica soluzione plausibile era la fuga di lei insieme col bambino: sarebbero stati 

gli uomini, la legge iniqua, a decidere poi.” (Arturo Graf fazia disso uma questão de verossimilhança 

psicológica, para o qual “dada aquela mulher e aquela mãe” a única solução plausível era a fuga dela com o 

filho junto: teriam sido os homens, a lei injusta, a decidir depois”). Também Luigi Pirandello apontara este 

desfecho como algo que “scopriva troppo ‘l’intendimento estraneo all’arte’” (“descobria demais “o 

entendimento estranho à arte’”). (ǺKESRTRÖM , 2012, pp. 74-75) 
136

 Para relembrar as palavras de Majno, retornar à citação de número 24, pp. 34-35. 
137

 Negrito nosso. 
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mulher: sinto que não existo para mim, mas para os outros ou por um ideal: 

não tenho orgulho. O meu livro terá um pseudônimo: Face. E a autora 

permanecerá escondida o máximo que lhe será possível
138

.  

 

 Ao dizer que deseja fazer uma ‘obra de verdade’, compreende-se o desejo de mudar 

a realidade, posto que ‘a verdade transforma a vida’
139

. Essas cartas nos permitem adiantar 

rapidamente duas posições que defenderemos no próximo capítulo, a respeito do romance de 

Sibilla: a de que o anonimato da protagonista serviu para universalizar a narrativa e, ao 

mesmo tempo, impossibilitou a classificação deste como autobiografia. Quando responde a 

Ellen, Sibilla fala sobre a personagem como quem fala de outrem, seu discurso a afasta do 

protagonismo, não a coloca como personagem central de uma autobiografia, como podemos 

verificar nas palavras a seguir: 

 

Para aquilo que diz respeito à questão material, acreditava ter demonstrado 

suficientemente que a mulher estava há tempo convencida de que não teria 

sido possível a convivência sob o mesmo teto sem relações íntimas com 

aquele homem, o qual até mesmo durante as crises de ciúme não dominava a 

própria sensualidade. Pela questão legal o fato é que os advogados 

declararam que nem mesmo a doença era um motivo suficiente, posto que 

um artigo do nosso código estabelece que a esposa não pode pedir separação 

se o adultério do marido não foi cometido na casa conjugal. Além disso, a 

mulher relutava, por um certo instinto anárquico, em confiar à «lei» uma 

questão que lhe parecia ter o direito de resolver sozinha
140

.  

 

 

 

 

Além de Ellen, Alessandra Ravizza escreve a Sibilla parabenizando-a pelo romance: 
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 Il manoscritto che ti ho mandato non era un'opera d’arte: era uma confidenza. Questa non è che la sostanza 

che io devo plasmare in opera d’arte, o dirò meglio – perché non voglio affatto fare dell’arte – in opera di verità. 

Come per giudicare chi ruba un pane è necessário aver sofferto la fame, così per sentire quello ch’io ho scritto tu 

avevi bisogno d’una esperienza che fortunatamente non hai fatta. Vedo così dalla tua impressione, che è senza 

dubbio sincera, che è assolutamente impossibile far comprendere una cosa al lettore che non l’ha provata egli 

stesso; vedo che l’arte è soltanto una rievocazione: riscuscita dolore o gioie soltanto in chi le ha provate. Un 

pensiero mi conforta: di quello che ho sofferto io, materialmente e moralmente, molte donne continuano a 

soffrire: queste mi capiranno. Non solo, mi sentiranno.  

Tu parli
 
 d’orgoglio a mio riguardo. Io ho sempre fatto stupire chi mi conosce intimamente per l’assenza 

d’orgoglio; io sono veramente una donna: sento che non esisto per me, ma per gli altri o per un ideale: non ho 

orgoglio. Il mio libro avrà uno pseudonimo: Face. E l’autrice se ne starà nascosta il più che le sarà possibile. 

(ZANCAN, 1995, p. 10) 
139

 La verità trasforma la vita. (ZAMBRANO, 2000, p. 31). 
140

 Negritos nossos. Per ciò che riguarda la questione materiale, credevo aver abbastanza dimostrato che la donna 

s’era in precedenza convinta che non sarebbe stata possibile la convivenza sotto lo stesso tetto senza rapporti 

intimi con quell’uomo, il quale perfino durante le crisi di gelosia non dominava il proprio sensualismo. Per la 

questione legale il fatto è che gli avvocati dichiararono che neppure la malattia era motivo sufficiente, poiché un 

articolo del nostro codice stabilisce che la moglie non può chieder separazione se l’adulterio del marito non fu 

commesso nella casa coniugale. La donna poi repugnava, per un certo istinto anarchico, dall’affidare alla “legge” 

una questione che le pareva d’aver sola il diritto di risolvere. (ǺKESRTRÖM , 2012, p. 74) 
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Cara Rina (...) li com ávida emoção estas tuas páginas. Agora compreendo 

quão pouco os outros souberam fazer por ti, pobre alma doente que talvez 

aquela solidão na luta furiosa soube sair sã, livre e dar aos outros o exemplo 

de heroica energia. (...) É belo, e acrescento, é forte. Creio que és a única 

mulher na história que chega a esta dignidade de estima no ser verdadeira. 

Glória a ti! É um ato de coragem contra a sociedade e de amor por teu filho. 

Que a primeira possa julgar-te como mereces, e que teu filho possa haver 

herdado de ti tanta dignidade de discernimento para ser digno de tanto amor 

materno evoluído
141

!  

 

 

 

 

 

5.3 À guisa de conclusão: 

 

Como vimos ao longo do capítulo, as cartas oferecem ao leitor outra face do escritor, 

possibilitando-lhe a realização de outra análise. Entretanto, a carta não oferece uma chave de 

leitura, nem tampouco um gabarito que permita decidir se a leitura foi certa ou errada, 

inclusive porque há muito já se compreendeu que não há uma resposta correta quando 

tratamos de interpretação textual, visto que a leitura é um entrelaçamento entre o mundo do 

autor e o do leitor.  

Essa outra análise possibilitada pela carta seria levemente diferente de uma análise 

autônoma que o leitor fizesse sem a ler, mas, mesmo assim, não se trata de uma leitura melhor 

ou mais profunda, pois o autor textual também está presente nas cartas e a sua realização nas 

cartas e nas outras obras é diferente. O autor textual se constrói no momento em que se inicia 

a escrita, motivado pelos elementos extra-textuais que compõem cada obra. Numa ficção, o 

modo como a escrita se pré-organiza é diverso do modo como a carta se origina. Se o autor 

textual se constrói no universo da escrita e se este varia conforme o gênero, não é lógico 

esperar que ele seja sempre o mesmo e muito menos esperar que uma carta seja a resposta às 

angústias do leitor de um dado romance apenas porque este é mencionado na carta, por 

exemplo. O autor textual da carta é um outro, sem legitimidade para proclamar-se um oráculo 

da leitura de um outro texto. 
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 Cara Rina (...) ho letto con avida emozione queste tue pagine. Ora ho capito quanto poco gli altri hanno 

saputo fare per te, povera anima ammalata che forse quella solitudine nella lotta accanita ha saputo escirne[sic] 

sana, libera e dare agli altri l’esempio di eroica energia. (...) È bello, ed ho aggiunto, è forte. Credo che sei 

l’unica donna in storia che giunge a questa dignità di stima nell’essere veritiera. Gloria a te! È un atto di coraggio 

verso la società e di amore per tuo figlio. Che la prima possa giudicarti come meriti, e che tuo figlio possa avere 

ereditato da te tanta dignità di discernimento per essere degno di tanto amore materno evoluto! 

(SCARAMUZZA, p. 165) 
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A carta pode apenas trazer uma luz, muito tênue, a uma ou outra ambiguidade do 

autor. Através de uma carta o leitor pôde saber, por exemplo, o que o nome Sibilla significou 

para a autora empírica, mas esse conhecimento não o torna um melhor leitor do romance Uma 

mulher. As cartas trocadas com Ellen Key nos permitem ver que Sibilla não se enxergava 

como a protagonista de seu romance, nos permitem também saber que para escrevê-lo lhe foi 

necessário evocar experiências vividas. Entretanto, em momento algum nos dão respostas 

sobre o livro. Cabe a cada um discernir o que leu conforme seu conhecimento de mundo.  

Como gênero, a carta permite linguagens, formatos e tons variados de modo que ela 

pode ser instrumento para vários objetivos: consolar, compartilhar, pôr em dia as notícias, 

discutir, esclarecer incompreensões. Florbela ajustava poemas, discutia publicações, 

conversava, tudo feito através das cartas. O reencontro com o pai, após o segundo divórcio, as 

reprimendas ao irmão, deprimido pela morte da noiva, foram nas cartas que aconteceram. 

Contudo, as cartas não explicam seus sonetos, não desvendam os significados de seus contos 

e nem mencionam o seu diário. A carta deve ser lida como qualquer outra obra, sem esperar 

que outras obras a expliquem, como se faria com a prosa ou a poesia, e muito menos sem 

esperar que as cartas expliquem o autor ou outras obras do mesmo. Com o conjunto de cartas 

pode-se criar uma categorização, um espaço de autoria, mas não um manual de leitura. 
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6.  A criação do eu: ficção. 

 

A literatura se rege justamente sobre 

 a distinção de diversos níveis 

 de realidade e seria impensável  

sem a consciência dessa distinção
142

. 

Calvino 

 

Quando começamos a pensar o autor de ficção, o primeiro nome que nos veio à 

mente foi Italo Calvino, no texto “Os níveis da realidade em literatura”, publicado no livro 

Una pietra sopra. A decisão de o escolhermos para tratar da questão do autor se deve ao fato 

de ele partir de uma nova estrada, aquela da distinção entre os variados níveis de realidade 

que, em nosso entender, dá uma contribuição muito pertinente à nossa tese. 

Pensar o autor como uma pessoa com quem se possa conversar face a face significa 

trazer a literatura para o mundo extralivro. Compreender o autor como uma entidade que se 

manifesta somente no momento da escritura significa separar o universo literário do universo 

humano. Calvino não ignorava a discussão em torno do autor e, como o texto foi escrito em 

1978, ele não teve acesso à interpretação de Agamben, do autor como gesto. Para Calvino, o 

autor era um primeiro personagem, criado antes de se criar qualquer outro elemento textual. O 

autor textual, além de ser um personagem, é também múltiplo, pois a configuração que 

assumirá será influenciada pelo gênero escolhido. O escritor, antes de criar enredos e 

personagens, precisa criar um autor, que não existe na realidade, mas está presente em um dos 

níveis da realidade situado no universo da palavra escrita.  

Pensar o autor fora desse universo enquanto se lê, constituiria um erro, pois, ainda 

que o universo da escrita possa ter conexões com outros universos extratextuais, o leitor só 

entra em contato com aquele da escrita e não com os outros, que ali se mesclam, mediados 

pelo autor. 

Pode ser que entre o universo da palavra escrita e outros universos da 

experiência se estabeleçam algumas correspondências de gêneros variados e 

que tu sejas chamado a intervir com o teu julgamento sobre essas 

correspondências, mas o teu julgamento estaria de todo jeito errado se lendo 

tu acreditasses de entrar em relação direta com a experiência de outros 

universos que não sejam o da palavra escrita
143

.  
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(...) la letteratura si regge proprio sulla distinzione di diversi livelli di realtà e sarebbe impensabile senza la 

coscienza di questa distinzione. (Calvino, 2011, p. 376) 
143

 Può darsi che tra l’universo della parola scritta e altri universi dell’esperienza si stabiliscano delle 

corrispondenze di vario genere e che tu sia chiamato a intervenire col tuo giudizio su queste corrispondenze, ma 

il tuo giudizio sarebbe in ogni caso sbagliato se leggendo tu credessi d’entrare in rapporto diretto con 

l’esperienza di altri universi che non siano quello della parola scritta. (CALVINO, 2011, p. 378) 
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Por mais que os temas e as nuances sejam extraídos da vida, ao virarem palavras eles 

muitas vezes adquirem uma nova existência, autônoma em relação ao mundo extratextual, 

escrava do fluxo narrativo, que se constrói linha após linha e que cessa de se desenvolver 

quando encontra o ponto final. Outras vezes, é o assunto sobre o que se escreverá a se impor 

ao autor.  

Em outro texto publicado no mesmo livro, Calvino diz que a primeira pessoa a 

considerar os objetos e gestos como os verdadeiros sujeitos da obra foi Guido Cavalcanti
144

, 

poeta florentino, amigo de Dante, quando fez um poema no qual deslocava a autoria do 

homem para os objetos. A mão que guiava os objetos, o poeta, passava por um momento de 

grande desespero e por isso não fazia mais do que guiá-los, deixando aos objetos a tarefa de 

escrever e esses instrumentos contavam ao leitor o sofrimento do autor.  

Jean Cocteau, citado por Sibilla em seu diário, diz: “Todo poeta é póstumo. Por isso 

lhe é dificílimo viver. A sua obra o detesta, deseja desembaraçar-se dele e viver sozinha, a seu 

modo. Se ele se põe em primeiro plano, é abandonado pelas suas vozes
145

”. É póstumo porque 

no momento em que termina de compô-la, a poesia toma vida própria e segue seu próprio 

caminho nas interpretações que seus leitores dela fizerem, independente da vontade do autor. 

A vida do poeta, ou do autor, existe no momento em que está trabalhando em uma obra, 

nunca fora dela. É a incapacidade humana de aceitar esse anonimato, ou quem sabe essa 

ausência, que insiste em buscar no autor a resposta às suas incompreensões. É a incapacidade 

do leitor em distinguir autor textual do empírico que o leva a mesclar tudo e enxergar no 

narrador a voz do autor. Não existe para o leitor um duplo, existe o autor que ele vê na 

contracapa. 

A sua realidade de personagens (a vida interior, os propósitos, as ações) 

pode fundir-se sobre uma documentação histórica, embora não seja 

absolutamente necessária. Na diegese pode haver um fator adicionado que 

nenhuma certificação poderia corroborar. Além disso, o próprio estatuto de 

personagens se enriquece frequentemente com a função de narrador. A 

instancia narrativa é confiada ao protagonista em modo de confirmar o valor 

de autenticidade da história contada. Segue-se que o resultado natural do 

romance biográfico seja muitas vezes uma autobiografia ficcional. No curso 

dos anos, o protagonista desse gênero de memórias imaginárias terminou 

por ser um autor – um poeta ou um escritor, em todo caso um artista – à 

custa daqueles que fizeram a história. Se se observa a escala e as estratégias 
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 Noi siàn le triste penne
 
isbigotite, / le cesoiuzze e ’l coltellin dolente, /ch’avemo scritte dolorosamente

 
/quelle 

parole che vo’ avete udite. / Nós somos as tristes penas desconcertadas, / as tesourinhas e as faquinhas doloridas, 

/ qu’escrevemos dolorosamente / aquelas palavras que vocês ouviram. (CALVINO, 2011, p. 357) 
145

 Ogni poeta è postumo. Per questo gli è difficilissimo vivere. L’opera sua lo detesta, vuol sbarazzarsi di lui, 

vivere sola, a suo modo. Se egli si pone in primo piano, è abbandonato dalle sue voci. (Apud ALERAMO, 1978, 

p. 88). 
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narrativas propostas por Philippe Lejeune, se entende a que ponto a 

autobiografia fantasma tenha necessidade de trabalhar sobre a linguagem e a 

que ponto ame imitar um estilo ou recriá-lo, indo tão longe a ponto de 

inventar um estilo «apócrifo» que confunda os traços aos olhos do leitor. A 

natureza da ficção autobiográfica é absolutamente meta-textual: o autor do 

qual se conta a vida – segundo um procedimento que vê o autor no ato de 

contar a sua própria vida em primeira pessoa – torna-se o segundo autor, o 

duplo, o coautor da obra
146

.  

 

No nosso entender, se a vida serve de inspiração, e nada mais do que inspiração, (e 

ninguém acredita que a vida esteja nos livros, embora livros tenham uma vida), por que 

acreditar que o autor precise existir fora dos livros? Por que confundir o autor empírico com o 

textual, se muitas vezes este é mais interessante do que aquele? Insistimos sobre a figura do 

autor porque ele, de certa maneira, vive numa montanha russa, ora em baixa, ora em alta, mas 

também pela necessidade que as pessoas têm de dar um rosto a um nome, de dar-lhe uma 

identidade, como se o texto não fosse suficiente. O texto se basta, no entanto. Ele contém a 

chave de suas próprias interpretações, ainda que, de teoria em teoria, o autor continue sua 

obra, com seus mistérios a desvendar, os quais variam de leitor para leitor, do tipo de leitura 

que se faz de cada obra, buscando uma resposta num espaço de respostas múltiplas.  

A ficção pode ser de cunho autobiográfico ou não, e, sendo de cunho autobiográfico, 

pode ser levemente inspirada e/ou recriada a partir da vida do ‘autor’, que se vale de um 

alterego para reconstruí-la, pondo fatos verídicos ou características supostamente pessoais na 

vida de um personagem. Quando alguém escreve um romance autobiográfico, a narração mais 

comum é em terceira pessoa: cria-se um alterego que vive as aventuras de outrem como se 

suas fossem. Não é impossível, entretanto, que a narração se dê em primeira pessoa, mas 

nessas situações o que a diferenciaria da autobiografia seria a inserção do elemento 

francamente fictício: o narrador deixaria claro que à verdade, elemento tão frágil e 
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 La loro realtà di personaggi (la vita interiore, i propositi, le azioni) può fondarsi su una documentazione 

storica, per quanto non assolutamente necessaria. Nella diegesi vi può essere un fattore aggiunto che nessuna 

certificazione potrebbe avvalorare. Inoltre il loro stesso statuto di personaggi si arricchisce frequentemente della 

funzione di narratore. L’istanza narrativa è affidata al protagonista in modo da corroborare il valore di autenticità 

della storia raccontata. Ne consegue che l’esito naturale del romanzo biografico sia molte volte un’autobiografia 

immaginaria. Nel corso degli anni, il protagonista di questo genere di memorie immaginarie ha finito per essere 

un autore – un poeta o uno scrittore, in ogni caso un artista – a scapito di coloro che hanno fatto la storia. Se si 

osserva la scala e le strategie narrative proposte da Philippe Lejeune, si capisce a che punto l’autobiografia 

fantasma abbia bisogno di lavorare sul linguaggio e a che punto ami imitare uno stile o ricrearlo, spingendosi 

fino a inventare uno stile «apocrifo» che confonda le tracce agli occhi del lettore. La natura della fiction 

autobiografica è assolutamente metatestuale: l’autore di cui si racconta la vita – secondo un procedimento che 

vede l’autore nell’atto di raccontare la sua propria vita in prima persona – diventa il secondo autore, il doppio, il 

coautore dell’opera. (IOVINELLI, 2005, 17) 
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manipulável, haveria o acréscimo da ficção. O romance autobiográfico seria, então, 

parcialmente real. 

Uma das definições de autobiografia que Lejeune usa em seu texto, O pacto 

autobiográfico (bis), é: “Autobiografía(...), obra literária, novela, poema, tratado filosófico, 

etc... cujo autor teve a intenção, secreta ou confessa, de contar sua vida, expor suas ideias ou 

expressar seus sentimentos”
147

. A definição fala em intenção, mas naturalmente quem vai 

decidir é o leitor. Como saber, porém, que intenção o autor textual teve? E, mais 

apropriadamente perguntando, até que ponto interessa ao leitor a intenção do autor? Ao 

escrever uma autobiografia o autor estabelece com o leitor um pacto, que funciona como um 

contrato que fixa normas. Assim como um notário estabelece que um dado documento é 

verdadeiro, esse pacto estabeleceria uma ideia de verdade na autobiografia. O problema é que 

quem escreve a autobiografia é o autor textual, que vive apenas no papel. Essa cisão permite 

depreender que nem tudo que está numa autobiografia é verdade, ou, que nem tudo que 

aconteceu na vida do autor empírico estará no texto do autor textual. 

Na autobiografia subentende-se ou espera-se uma verdade subjacente. O autor 

seleciona o que será contado e o que será omitido, mas não acrescentará intencionalmente 

uma mentira, sob o risco de ser desmascarado. Claro que o simples fato de selecionar o que 

escreverá já constitui uma maquiagem na verdade. Afinal, toda seleção passa por filtros, 

sejam eles sociais, familiares ou sentimentais. Ainda assim, omitir uma passagem não 

significa mentir, não é transformar a vida numa ficção, apenas separar a ficção de certas 

verdades nem sempre convenientes, como, por exemplo, no diário, em que Sibilla admite que 

seu envolvimento com Felice Damiani foi suprimido da versão final de Uma mulher. Essa 

omissão não foi feita porque o relacionamento se encerrara antes da escrita do romance, ou 

porque ela não desejava a sua presença na história. A omissão foi feita por conselho de 

Giovanni Cena, sob a alegação de que a exclusão do elemento masculino conferiria um maior 

efeito estético à obra, pois ampliaria a imagem desejada, a da mulher oprimida. A escrita 

ficcional, autobiográfica ou não, necessita de liberdade para desenvolver-se no caminho que a 

ficção a levar. 
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 Autobiografía(...), obra literaria, novela, poema, tratado filosófico, etc... cuyo autor tuvo la intención, secreta 

o confesada, de contar su vida, exponer sus ideas o expresar sus sentimientos. (LEJEUNE, s/d, p. 129) 
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6.1 A produção ficcional de Florbela: contos. 

 

A Florbela que mais conhecemos é aquela que, na poesia, elegeu o soneto o 

instrumento mais adequado às suas necessidades expressivas. Dizia odiar as quadras, que não 

lhe eram naturais para a poesia. No entanto, tentou outros caminhos, na prosa, e o conto foi o 

gênero que escolheu como forma de manifestar-se.  

O conto, cujo tamanho varia segundo a necessidade, serviu maravilhosamente a 

Florbela. Seu primeiro projeto chamava-se O dominó preto, decisão tomada após o início do 

serviço como tradutora. A proximidade com os contos franceses deve tê-la inspirado. No 

entanto, a morte do irmão interrompe o projeto e Florbela o substitui por outro livro de 

contos, As máscaras do destino. A temática gira em torno da morte, argumento que nascera 

como produto da perda de seu ente mais querido. Se a saída que o eu social de Florbela 

encontra para a dor é o suicídio, tentado em 1928 e alcançado em 1930, a Bela, autora textual, 

percorre outras vias, transforma a dor em matéria de prosa, escolhendo o conto
148

, o formato 

ideal a quem se dedicava mais ao soneto e de repente sentiu necessidade de percorrer outras 

estradas. Nos contos de Florbela a felicidade não é algo que possa ser conquistado. Por mais 

que ela se avizinhe no horizonte, sempre ocorre algo que a leva para mais longe, sem se 

deixar tocar. A guerra e o reencontro amoroso são leitmotivs em sua obra ficcional, a qual se 

insinua até mesmo pelo conto de mistério. 

Em 1916 Florbela escreveu um conto pequenino, de nome A oferta do destino
149

. É 

seu único conto francamente em primeira pessoa, ainda que não seja o único autobiográfico. 

Relata o encontro do narrador com o destino: “Um dia, o destino, trôpego velho de cabelos 

cor da neve, (…)” (FLORBELA, 1995b, p. 13). Ao longo da história o narrador compara a 

vida individual a um caminhar com um par de sapatos de ferro por uma estrada, a vida 

transindividual. Fala de flores e de paisagens infernais que serão vistas ao longo da 

caminhada: 

A estrada da vida tem trechos de céu e paisagens infernais; não te assuste a 

escuridão, nem te deslumbres com a claridade; nem um minuto sequer te 

detenhas à beira da estrada; deixa florir os malmequeres, deixa cantar os 

rouxinóis. Quer seja lisa, quer seja alcantilada a imensa estrada, caminha, 

caminha sempre! Não pares nunca!” (ESPANCA, 1995b, p. 13).  
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 Aos oito anos, Florbela escreve um soneto em redondilha maior em homenagem ao irmão. O título é: A Vida 

e a Morte, mas, após a morte, foram apenas os contos a homenageá-lo. 

(disponível em: http://www.citi.pt/cultura/literatura/poesia/florbela_espanca/vida_morte.html )  . 
149

 Por se tratar de uma narrativa bastante breve, decidimos colocá-la integralmente após a tese, no anexo. 

http://www.citi.pt/cultura/literatura/poesia/florbela_espanca/vida_morte.html
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Também narra como o fim chegará com o rompimento dos sapatos, ou seja, com a 

morte: “Um dia, os sapatos hão-de romper-se; deter-te-ás então. É que terás encontrado, 

enfim, os olhos perturbadores e pronfudos, a boca embriagante e fatal que há-de prender-te 

para todo o sempre!” (ESPANCA, 1995b, pp. 13-14). Calçados os sapatos, a voz narrativa 

inicia o percurso e vai descrevendo os locais por onde passa: o reino do sonho, o país da 

esperança e do amor e a terra das tristes saudades. Relata as desilusões que tanto lhe partiram 

o coração: “Não me detive um só instante! O coração ficou-me a pedaços dispersos pelos 

caminhos que percorri, mas eu caminhei sempre, sem fraquejar um só momento!...” 

(ESPANCA, 1995b, p. 14), e a vida, que nem fora tão longa, muito menos naquele momento, 

em 1916, aos 22 anos, parecia-lhe pesar como 100 anos vividos: “Começo a sentir-me 

cansada, os meus passos vão sendo vagarosos na estrada imensa da vida! E os sapatos inda 

não se romperam!” (ESPANCA, 1995b, p.14). Pressagia-se, dessa forma, o fim que seu 

passeio terá, mas observando que ela não se deteve “nem um instante” (ESPANCA, 1995b, p. 

14).  

O conto que escolhemos para começar a análise de As máscaras do destino é “O 

aviador”, de fundo autobiográfico, pois trata justamente de um homem morto, o que remete ao 

irmão que tanto amara e que partiu, antes do previsto, antes de Florbela. Ela já lhe havia dito, 

como vimos anteriormente, nas cartas, “não te vás embora primeiro, eu sou mais velha, tenho 

o direito de ir à frente”. (ESPANCA, 1995b, p. 153). O destino parece não ter lido essa ordem 

e o levou primeiro, tragicamente, num acidente
150

 durante um voo de treino, deixando o corpo 

jovem sepulto nas águas do Tejo. Acreditamos que a impossibilidade de dar ao irmão um 

funeral verdadeiro tenha tornado ainda mais trágica a sua morte e a escrita se apresentou 

como forma de homenageá-lo, mas também de pranteá-lo. Ir a um jazigo vazio? Ir ao Tejo? 

Se era inútil ir ao cemitério e impossível ir ao rio, restava-lhe o instrumento que acreditava se 

o mais eficaz, a escrita, que o imortalizava. 

O conto narra de maneira alegórica a morte do irmão, Apeles, e o avião caindo no 

Tejo. Na narrativa, irmão e avião tornam-se um único ser, sendo o homem o coração da 

máquina. O voo conjunto desperta a admiração de quem o vê. Nesse movimento 

transcendente, mais de uma vez vem ressaltado que o “homem está contente” (DAL FARRA, 

2002 p. 108) e é essa alegria que atrai as divindades escondidas sob as ondas do Tejo. Após a 

queda, aproximam-se dele e o perscrutam curiosas. Identificam-no como filho do homem, 
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 Ou teria sido suicídio? Nunca se determinou. 
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mas não entendem suas asas, sua perfeição. Discutem sobre o que fazer com ele: deitá-lo no 

fundo, envolvê-lo numa mortalha, espalhar pétalas de ouro, selar-lhe os lábios com o coral 

cor-de-rosa. Discutem acerca de um túmulo digno, até que uma delas intervém e diz às outras 

que o deixem, porque pode estar sentindo dor. O conto termina dizendo que o filho do homem 

repousaria na eternidade como se fora filho dos deuses. A morte, que causa tristeza pela 

separação irreparável, torna-se, na ficção, um instrumento de imortalidade. Morreu o homem, 

mas a lembrança o eterniza e o eleva do humano ao divino, apagando o sujeito banal, para 

iluminar o sujeito da narrativa. 

Em terceira pessoa, o Eu narrativo põe-se como mero observador, deixando aos 

personagens o ato de opinar e avaliar, apagando por completo o autor. Ainda que se trate de 

um biografema, reforça a noção de que o autor não se confunde com a pessoa que o 

representa em sociedade, apenas marca presença no texto. 

O conto que vem logo a seguir também aborda a temática da morte. Trata-se de “A 

morta”, conto em terceira pessoa. Em vez de fixar a imagem no irmão falecido, é a noiva, 

morta algum tempo antes, o centro das atenções. O conto também enfatiza os supostos 

encontros entre o noivo ainda vivo com a já finada noiva, até que ele mesmo falece e os dois 

se encontram. O conto começa do momento em que a morta desperta e percebe que o noivo 

não veio. Narra o seu levantar e a sua saída pelo cemitério, vendo o repouso alheio, os 

defuntos de muito tempo, o suicida que escavava a terra com as unhas, à procura do “(...) seu 

sonho, porque tinha se perdido (...)” (ESPANCA, 1995b, p. 167)
151

.  

A narrativa acompanha a morta em seu vagar, revelando que ela podia dormir, 

sonhar e até mesmo lembrar, porque “(...) na solidão do túmulo há tempo e sossego para 

lembrar (...)” (ESPANCA, 1995b, p.168). Recorda-se da sua morte, quando alguém cerrou as 

suas “pálpebras sobre as pupilas paradas” (ESPANCA, 1995b, p. 168), do seu enterro, de 

como fora arrumada. Descrevem-se ainda as visitas post-mortem do noivo, de como 

conversavam e como o seu “(...) diálogo era de sobre-humana beleza (...)” (ESPANCA, 

1995b, p.171): eram como almas que tão bem se combinavam, “essência de almas, as almas 

tocavam-se e era tão cândido e tão profundo aquele choque, que as misteriosas forças desse 

fluido criavam outros fluidos, sopros, hálitos de almas, desses que os predestinados sentem às 

vezes passar como asas invisíveis roçando um rosto na escuridão.” (ESPANCA, 1995b, p. 

171). 
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 ESPANCA, 1995b: Trata-se do livro de contos, publicado pela mesma editora, sob o crivo do mesmo 

organizador e no mesmo ano que o volume de cartas e diário. 
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As suas conversas não podiam ser certamente compreendidas pelos vivos e talvez 

nem pelos outros mortos, até que um dia a morta esperou em vão e, ao não ver seu amor 

chegar, saiu a procurá-lo e essa procura a levou ao rio, onde o corpo do amado jazia. No rio, 

tornou-se outra onda, misturando-se às águas, enquanto no cemitério foi encontrado um 

caixão vazio e a metamorfose em onda oferecia a oportunidade de reencontro com o noivo e a 

certeza de que esse reencontro devolveria ao irmão a felicidade roubada pela morte prematura 

da noiva. A escrita nesse conto surge como liberação, como local onde realocar uma realidade 

surreal, inaceitável, insuportável.  

A escolha recorrente da terceira pessoa nos dá a possibilidade de perceber Florbela 

como uma autora que buscava uma impessoalidade, como se na narrativa autobiográfica ela 

não desejasse se colocar pessoalmente, talvez por enxergá-la como uma fuga de um presente 

angustiante. A narrativa é o local da sublimação e da alterização, o local onde o outro assume 

a caneta. Não está ali o desejo de deixar uma herança literária, como se pode ler na obra de 

Sibilla. A recorrência do tema da morte é fruto da impossibilidade de aceitar a morte do irmão 

e da necessidade de transformar essa morte em arte para sublimá-la.  

 Em O Dominó Preto, livro de contos anterior à morte de Apeles, os contos “Amor 

de sacrifício” e “Alma de mulher” têm como cenário a guerra e como tema os 

problemas/desilusões amorosos. O primeiro sinaliza para um possível desenlace amoroso bem 

sucedido, após a morte do esposo, gravemente ferido em batalha. Trata-se de um conto que 

narra, em terceira pessoa, a história de Armanda, que por causa “dum enorme despeito e dum 

orgulho excessivo” (ESPANCA, 1995b, p. 18) não se casara com o homem que realmente 

amava. Mais tarde, casa-se com outro e esse casamento se transformou num relacionamento 

de amizade, permeado por carinho e respeito. A guerra criou a situação para o reencontro com 

Mário, o amor perdido, o antigo noivo. No hospital em que Armanda e Mário haviam acabado 

de se reencontrar, o marido moribundo surge para abençoar o casal em seus últimos 

momentos de vida. A vida os reúne e o conto termina com a promessa de felicidade.  

“Alma de mulher” também se insere no clima bélico. Trata-se da primeira guerra 

mundial, no momento da invasão alemã na França, e da impossibilidade de manter o 

compromisso amoroso em tempos de conflito. A protagonista, uma francesa chamada 

Margarida, está comprometida com um soldado alemão, Karl. O relacionamento abençoado 

pelos pais no pré-guerra esbarra no dilema nacionalismo – amor. A paixão que os unia era 

sufocada pelo amor à França, que a impedia de manter o compromisso. Ao mesmo tempo a 

pequena narrativa mostra um pouco do que acontece em tempos de guerra. Karl a questiona 
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sobre o destino amoroso planejado para ambos e que agora se via arruinado. Pergunta-lhe 

também sobre o bebê rosado de olhos azuis com que sonhavam antes da guerra e que não se 

realizaria se não se desposassem. Margarida mostra-lhe, então, um bebê exatamente igual ao 

que eles haviam imaginado, de “bracitos magros e trémulos” (ESPANCA, 1995b, p. 31), filho 

da guerra, filho de um soldado invasor: “Sempre é duro renunciar a um amor, quando esse 

amor é o primeiro, o mais doce que se pode sentir na vida” (ESPANCA, 1995b, p. 30), mas a 

guerra tem esse poder, de afastar as pessoas que se amam. Para outros o destino se ocupa, 

enquanto isso, em reunir amores que a vida separou. 

Além de Armanda, que vimos mais acima, houve também Cristina, protagonista de 

“Amor de outrora”. Assim como acontecera com Armanda, o amor de Cristina era também 

um médico, mas a situação não se repete apenas nesse dado, pois para Cristina não há uma 

razão justa para o fim. Ela nem lembrava mais a razão pela qual o namoro havia terminado. 

Cristina também havia se casado, mas o seu casamento não fora bem sucedido, 

terminou em divórcio, em mágoas. A neurastenia a levou a procurar um médico, que, 

coincidentemente, era seu ex-amor. No entanto, Manuel, o amor de Cristina, era casado e 

tinha um filho pequeno, por quem Cristina logo se afeiçoou. A partir desses elementos, 

Florbela cria um enredo que envolve crítica aos costumes da sociedade, enquanto 

paralelamente desenha um retrato das fraquezas humanas: 

 

(...) Quando, um mês depois, acabou a primeira caixa de injecções, já entre 

eles a teia artificiosa do passado os tinha emaranhado de tal forma que seria 

completamente impossível poderem desprender-se. Os braços pequeninos e 

inocentes do Tonecas, em volta dos seus pescoços, tinham-lhes juntado as 

almas ainda mais depressa. A hora ia soar, a hora que a sorte marcara há 

muito tempo para a desgraça... ou para a felicidade de ambos... quem sabe?... 

(...) Um dia os braços enlaçaram-se, as bocas uniram-se, e foi o êxtase, o 

inebriamento!... (...). Como o mundo não era um deserto, como a eles lhes 

parecia, começaram a dar nas vistas; começou-se a falar, primeiro em voz 

baixa, depois mais alto, até eles ouvirem os brados de indignação dos 

virtuosos sustentáculos da moral. 

(...) E, de repente, agrilhoados aos preconceitos e às cadeias mais austeras do 

dever, longe um do outro, ela principiou a emagrecer, a definhar-se, e ele 

pôs-se a desejá-la tanto que era um tormento vê-la; os seus beijos mais 

rudes, quando a podia ter um momento nos braços, mordiam-lhe a boca em 

sensualidades de animal bravio. (...) (ESPANCA, 1995b, pp. 103-106) 

 

A construção do conflito perfeitamente narrado, da inevitabilidade da paixão à 

restrição imposta pelos grilhões sociais, tudo passa pelo evento narrativo. 

Naturalmente a solução do dilema se apresenta com a fuga. Decidem deixar tudo 

para trás, esposa, filho, e fugir juntos para viver o seu amor onde não fossem conhecidos. 
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Toda essa construção erigida pelo autor serve também de instrumento para lembrar outra 

faceta humana: a face do remorso. O autor textual tem muito mais disponibilidade para 

dissecar o ser humano em função de seu afastamento, colocando a voz num narrador 

onisciente, que enxerga as angústias e os defeitos dos personagens, os quais representam, no 

fim das contas, o ser humano.  

O conto que dá nome ao livro, “O dominó preto”, trata mais uma vez de uma 

desilusão amorosa, dessa vez tendo um rapaz como personagem. Balconista num pequeno 

negócio, apaixonou-se por uma cliente e juntou cada trocado para poder desposá-la. Certo dia, 

por ocasião de uma festa de terça-feira gorda, finalmente a moça pareceu corresponder-lhe, 

marcando um encontro com ele. Arruma-se todo e vai para a festa com o dominó preto e um 

laço azul amarrado ao ombro. Naturalmente, tudo termina mal, a amada não comparece, ele 

vira a noite à espera sentado num banco de praça, até que se dá conta de que ela jamais virá e 

comete suicídio. Florbela considerava corajoso quem dava fim à própria miséria matando-se, 

e contestava quem dizia que o suicídio era coisa para covardes. 

Em “O crime do pinhal do cego” Florbela explora o conto de mistério. O crime em 

questão fora o assassinato de Francisco numa emboscada, durante uma tempestade, junto com 

Farrusco, o cão barbet. Sua morte permaneceu sem solução por quatro anos. Entretanto, o que 

se julgava ser um crime sem sentido, na verdade fora um ajuste de contas. Rosa, a viúva, 

desconhecia o relacionamento de seu marido com uma moça chamada Rita, que morava com 

pai e irmãos e que engravidara de Francisco. Quando os parentes souberam quem havia 

desgraçado a moça, reuniram-se e, num dia de tempestade, armaram-lhe uma emboscada. Por 

quatro anos Rosa não pôde compreender o que havia acontecido. Então Rita, após a morte dos 

responsáveis, chama-a à sua casa para contar o que se passara, de como haviam se envolvido, 

de como a família descobrira, de como havia tentado proteger Francisco sem sucesso, e de 

como buscara refúgio na casa de sua madrinha na noite do crime, para poder ter seu filho em 

segurança. A solução para o sofrimento aparece na adoção do bebê por ambas: no lugar de 

ódio, a maternidade dupla. 

Os contos de Florbela têm como fio condutor a dificuldade na realização amorosa. 

Nenhum dos personagens nos contos analisados é feliz. Armanda vê no horizonte uma 

possibilidade de felicidade ao lado do homem amado; Rita e Rosa encontram um outro modo 

de serem felizes, mas uma felicidade que não se deve ao amor matrimonial; Margarida, 

Cristina e o balconista foram ludibriados pelo destino, mas com saídas diferentes. Margarida 

revolta-se contra o ex-amado, mas encontra uma felicidade amargurada junto ao bebê, 

resultado da dominação estrangeira e Cristina, após um momento de felicidade amorosa, é 

tomada de assalto por um remorso. Já o balconista iludiu-se, tomado pela paixão, e ao 
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perceber a realidade, viu na morte o único consolo possível. O amor, nos contos de Florbela, 

não é lugar ou estado de felicidade, mas promessa de angústia e desilusão. 

O olhar sobre a sociedade e sobre a humanidade está presente o tempo todo nos 

contos de Florbela, assim como a dor e os desencontros inerentes ao viver. A escrita, em 

qualquer gênero, lhe é sempre a via para liberar-se da carga que a vida lhe impinge. A 

tentativa de usar a primeira pessoa e colocar-se no centro da história, entretanto, não funciona 

para Florbela e a terceira pessoa se impõe, tomando a posição principal e oferecendo ao autor 

o distanciamento necessário para narrar suas histórias. 

 

 

 

6.2 Sibilla e a narrativa de Uma mulher
152

 

Na tua sinceridade 

Outras sinceridades  

Farão estrada
153

 

 

Como vimos no capítulo introdutório sobre a ficção, Lejeune conceitua autobiografia 

como uma obra literária de vários gêneros possíveis na qual o autor contava a sua vida, suas 

ideias ou sentimentos. O senso comum a classifica como uma obra à qual um autor se dedica 

a escrever a partir de uma certa idade, quando as memórias dos fatos são em maior número do 

que os planos ainda a realizar. Escrever uma autobiografia é roubar a um biógrafo o direito de 

contar a sua história e, ao mesmo tempo, controlar as informações que circulariam a seu 

respeito no futuro. 

Riccardo Scrivano faz uma distinção entre autobiografismo e autobiografia que 

ilumina um pouco nosso principio de análise. Sua definição para autobiografismo diz que esse 

é composto de «elementos e meios de definição do universo privado ou público, individual ou 

coletivo, natural ou cultural», enquanto a autobiografia seria «um projeto de narração do 

próprio eu, da própria existência e da própria história»
154

. A presença de autobiografismo em 

Uma Mulher é bastante clara, embora a obra em questão não seja uma autobiografia. 

Do ponto de vista formal, o modelo pode até sofrer alguma subversão, a pessoa 

poderia começar do momento em que se senta. Então, simularia um recordar de fatos ou 

                                                 
152

 Para as citações do romance Uma mulher, usaremos o livro traduzido no Brasil, por Marcella Mortara 
153

 SCARAMUZZA, 2004, p. 165. Alessandra Ravizza. Nella tua sincerità altre sincerità si faranno strada. 
154

 Autobiografismo: «elementi e mezzi di definizione dell’universo privato o pubblico, individuale o collettivo, 

naturale o culturale»; autobiografia: «un progetto di narrazione del proprio io, della propria esistenza e della 

propria storia». (SCRIVANO, 1997, p. 25) 
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começaria da primeira recordação da infância, ou, simplesmente, de um evento que 

considerasse marcante, um divisor de águas na sua vida. Outra característica da autobiografia 

seria a de marcar também um ponto final, não da vida, obviamente, mas de uma parte da vida. 

Lejeune definiu a autobiografia como uma “narrativa retrospectiva que uma pessoa real faz de 

sua própria existência, quando focaliza sua história individual, em particular a história de sua 

personalidade
155

”. No entanto, segundo Figueiredo, “A maneira de construir e encarar as 

categorias de autobiografia e ficção sofreu grandes transformações, com a proliferação de 

relatos e romances nos quais as fronteiras entre elas parece desvanecer”. (FIGUEIREDO, 

2013, p. 13).  O romance que analisaremos neste capítulo se encaixa nessa asserção, pois ele 

transita entre essas fronteiras da ficção e das categorias da autobiografia. 

Ao escrever uma autobiografia o autor desejaria fixar na memória dos leitores 

determinadas histórias sobre si antes de partir, para que, partindo, controlasse de certa 

maneira o que os outros saberiam de sua vida, de sua trajetória, criar uma imagem. Escrever 

uma autobiografia, nas palavras de Leonor Arfuch, permitiria ao autor “a confrontação 

rememorativa entre o que era e o que chegou a ser, isto é, a construção imaginária de “si 

mesmo como outro”’ (ARFUCH, 2010, p. 55, itálico da autora). Para a mesma autora, a 

escrita de uma biografia envolve “um processo de identificação e, consequentemente, de 

valoração” (ARFUCH, 2010, p. 55).  

Seguindo ainda a linha de raciocínio de Arfuch, a autobiografia caminha por uma 

estrada tortuosa entre a mímesis e a memória, porque, por mais que nos esforcemos, o que 

dizemos não é o real, mas uma faceta do real, uma percepção do real e, por mais que 

tentemos, não conseguimos nos lembrar de tudo, nossa memória recorda nossa percepção, 

aquilo que percebemos e que é eleito por nossa memória afetiva como importante. Além do 

mais, sempre que relembramos algo, não o relembramos como é, mas como o percebemos, 

como nossa mente o recorda, em suma, nós o reelaboramos. Ela cria um fato novo, filtrado 

por nossas emoções, e, mesmo que se busque a verdade, não existe verdade absoluta, mas, 

sim, relativa. Da mesma maneira que, alguns capítulos atrás, nos esforçamos para recordar e 

sermos fiéis ao conteúdo da fábula contada por Calvino sobre o príncipe que desejava viver 

para sempre, também o autor da autobiografia será afetado pela memória seletiva. 

Para o biógrafo o problema não é recordar, visto que seu texto é construído a partir 

de pesquisa, seja documental ou testemunhal, seu problema é saber se aquilo que encontrou é 
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 Récit rétrospectif em prose qu’une personne reélle fait de sa propre existence, lorsqu’elle met l’accent sur sa 

vie individuelle, en particulier sur l’histoire de sa personnalité. (LEJEUNE, 1992, p. 417) 
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verdade ou não. Numa biografia o leitor espera que seja verdade o que lê, enquanto que na 

autobiografia, em função do pacto com o autor, o leitor aceita que seja verdade, podendo de 

fato ser. No entanto, quando pensamos em biografias não autorizadas, vemos que a linha 

sobre a qual se rege a ‘verdade’ é muito tênue. 

O romance que analisamos relata a trajetória de uma mulher, da adolescência à idade 

adulta, revelando sua luta por um crescimento como indivíduo que lhe era negado pela 

sociedade. Da admiração pelo pai à loucura da mãe, passando pelo casamento fracassado até 

chegar ao abandono do filho pequeno como meio único de libertação, a narrativa tem por 

objetivo colocar-se como testemunho/confissão para o menino do amor materno, bem como 

dos fatos que a levaram à fuga. A narração é feita em primeira pessoa, pela protagonista, mas 

de maneira anônima. A própria escolha do título já nos diz que a história poderia se aplicar a 

uma mulher que não fosse a autora, e que existe subjacente um desejo de que, embora seu 

destinatário primário seja o filho, a história encoraje outras mulheres a buscar uma libertação 

não apenas física, mas, também, espiritual e intelectual. Era nisso que Sibilla confiava ao 

refutar as críticas da Majno, em carta. Em carta a Ellen Key, esse pressentimento é 

confirmado, embora venha acompanhado de uma crítica à terceira parte do livro, vista como 

insuficientemente desenvolvida.  

O livro Uma mulher poderia ser uma autobiografia, afinal ele conta a história de uma 

mulher pela voz da protagonista. Não foi criado um narrador para contar a história e não foi 

um terceiro a contá-la. Entretanto, além de a autora denominá-lo como romance no título, o 

que o descaracteriza para a autobiografia, a protagonista de certa forma narra a morte de uma 

mulher e o nascimento de outra. Sua história foi escrita por Rina Faccio e publicada por 

Sibilla Aleramo.  

Em carta a Ellen Key, Sibilla declara sobre ter publicado um romance no qual 

evocava uma experiência dolorosa. Entre outros fatores, deriva daí a nossa dificuldade em 

aceitá-la como autobiografia e a nossa inclinação a enxergá-la como autoficção, pois ela 

declara ter escrito um romance, não uma autobiografia. No entanto, quanto mais nos 

aprofundamos no estudo da autoficção, que seria um romance em que coincidissem os nomes 

do autor, o do narrador e o do protagonista, mais percebemos que não é esta também a 

solução da nossa questão. Partindo rigorosamente da conceituação acima, não poderíamos 

classificar Uma mulher dessa forma. Afinal, a protagonista não tem um nome enunciado. Ao 

longo da história assume-se Rina/Sibilla como protagonista porque ela assim o declarou a 

vida toda. A autora em outros momentos da vida leva seu público a identificá-la com a 
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protagonista, mas o que há de verdade e de ficção na obra esbarra na verossimilhança e na 

verificabilidade dos fatos. Ao contrário da autobiografia, o compromisso com a verdade na 

autoficção já é desfeito no próprio nome que lhe foi atribuído, pois o termo ficção
156

 já deixa 

claro que a obra não tem compromisso com o real. 

Na nossa visão, então, temos duas possibilidades. Na primeira, a conceituação de 

autoficção poderia dar um passo adiante, desconsiderando a necessidade do nome, porque, 

como Shakespeare já dizia, a rosa com outro nome ainda seria a rosa
157

. Na segunda, 

daríamos nós um passo adiante, pensando num novo nome para etiquetar o gênero literário em 

que Uma mulher poderia ser classificado. Revendo a definição, poderia haver a identificação 

entre o autor, o narrador e o protagonista, sem compromisso com a verdade, mas sem a 

assunção explícita de um nome. O que nos parece mais claro neste momento é a não 

compatibilidade com as definições de autobiografia, uma vez que o livro já vem no título 

identificado como romance, não como autobiografia. 

Evando Nascimento, em texto sobre a autoficção, já começa a discutir a questão da 

nomenclatura, falando em alterficção, o que também poderia servir de base para nossa 

argumentação. Ele a define como “ficção de si como outro, francamente alterado, e do outro 

como uma parte essencial de mim” (NASCIMENTO, 2010, p. 193). Outra asserção de 

Nascimento, que parece expressar nosso pensamento, é que, embora necessitemos de gêneros, 

inclusive para nos posicionarmos perante o mundo, não podemos permitir que essa 

necessidade nos aprisione, sob risco de “asfixia do pensamento” (NASCIMENTO, 2010, p. 

196). Não se trata aqui de buscar uma revolução nos gêneros, mas de descobrir uma face que 

está adormecida, à espera de quem a desperte. 

Nascimento vê a autoficção como uma “tanatografia, pois no centro da vida está a 

morte do outro ou da outra” (NASCIMENTO, 2010, p. 198). Sibilla não foi simplesmente um 

pseudônimo para publicações como tantos artistas fizeram. Sibilla foi um personagem 

assumido até o fim, substituindo Rina definitivamente. De certa forma pode-se aplicar a 

Sibilla o seguinte comentário: 

 

A vida se negava a reformar-se ou, para usar o termo clássico, a “converter-

se”. E a verdade, quando a alcançava, a encontrava sempre mais fechada. 
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Do latim fictione, declinação de fictio, de fingire, fingir, modelar, inventar. 

Cf.http://www.dicionarioetimologico.com.br/searchController.do?hidArtigo=FE32C4F2055ED14CAA83711B9

9269363 
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 “O que chamamos rosa, sob uma outra designação teria igual perfume”. Romeu e Julieta, ato II, cena II. 
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Diante desta situação cada vez mais intolerável, se devia pensar, visto que 

não reformava a vida, que se reformasse a verdade
158

.  

 

A experiência do viver hoje para narrar amanhã, característica basilar da 

autobiografia, se configura em Rina como ‘eu vivi ontem e conto hoje para nascer amanhã 

como Sibilla’. Decidindo-nos, então, por um novo gênero, derivado da autoficção ou talvez 

híbrido da autobiografia, cabe-nos pensar em algo como tanatoficção, na qual uma 

transformação do Eu empírico possibilitaria atingir a ficção, ou seja, o instrumento que 

permitiria a Sibilla criar uma ficção para matar Rina e abrir caminho para o seu nascimento 

como autora empírica, como Sibilla. “34 anos, 34 anos que nasci como escritora”
159

. É com 

essa fala que na página 3 de Um amor insólito, Sibilla começa seu primeiro diário, fazendo 

referência à 1ª edição de Uma mulher, a obra que marcou sua vida. 

Uma evidência mais surpreendente desse ‘assassinato’ consciente nos surgiu em 

outra obra. Ao lermos o seu caderno de notas, nos deparamos com a seguinte anotação: 

 

15 de janeiro de 1903 – meia-noite[...] no cômodo não havia uma poltrona, 

nenhuma comodidade: a dona da casa lhe havia deixado sua lâmpada, que 

iluminava a mesinha sobre a qual, de manhã, Rina havia posto os seus 

objetos para almoçar, as fotografias amadas...
160

  

 

Na mente de Rina/Sibilla existia uma distinção entre personagem e autor, pois já 

encontrava na terceira pessoa o narrador ideal para contar sua rotina. 

Ao escrever a Ellen Key, Sibilla refere-se à protagonista em terceira pessoa, 

afastando-se do papel que a autobiografia a obrigaria a assumir. Nessa carta, dizia que a 

personagem estava convencida de que não seria possível conviver sob o mesmo teto que o 

marido sem contatos íntimos por causa de demonstrações anteriores quando, mesmo em crise 

com a esposa, ele a assediava. Quanto às questões legais, não havia proteção à mulher, ela só 

obteria a separação se ele fosse flagrado em traição no leito matrimonial. Por último, a 

personagem era dotada de um espírito libertário e não lhe parecia correto ter de procurar ajuda 

numa justiça que não a protegia. 
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 La vita si negava a riformarsi o, per usare il termine classico, a “convertirsi”. E la verità, quando giungeva 

fino a essa, la trovava sempre più chiusa. Di fronte a questa situazione sempre più intollerabile, si dovette 

pensare, visto che non si reformava la vita, a riformare la verità. (ZAMBRANO, 2000, p.2) 
159

 Trentaquattro anni, trentaquattro anni che come scrittrice son nata. (CAVIGIOLI, 1995, p.59). 
160

 15 gennaio 1903 – mezzanotte [...] Nella stanza non v’era una poltrona, nessuna comodità: la padrona di casa 

le aveva lasciato la lampada sua, che illuminava il tavolinetto sul quale, il mattino, Rina aveva posto i suoi 

oggetti per desinare, le fotografie amate... No anexo, está a íntegra dessa anotação. (ALERAMO, 2002, p. 126) 
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Se para Nascimento a autoficção é:  

 

(...) um termo que veio para pôr em evidência que todo discurso, mesmo o 

mais neutro e anônimo, guarda as marcas do sujeito que o enunciou, marcas 

estas ambiguamente verdadeiras e fictícias; mas também, em contrapartida, 

alguns textos levam essa hibridização ao extremo, ao fazerem dos fatos 

documentais a matéria mesma da ficção, ou seja, ao se utilizarem da capa 

ficcional do real como matéria romanesca. (...) (NASCIMENTO, 2010, p. 

200) 

 

para nossa tese esse conceito é parcialmente aplicável, posto que vemos o romance 

caminhar um pouco além. Há marcas de um sujeito, em Uma mulher, mas de quem? Não é 

necessário tentar descobrir ou provar quem foi, já que acreditamos na separação entre o 

sujeito físico e o autor, e para nós esse sujeito é o autor, que, no entanto, existe apenas na 

narrativa. Porém, como já dissemos, desejamos encontrar ou desenvolver um conceito que 

abarque de forma mais completa as intuições que nos assaltam ao lermos o romance em 

questão. 

Tentar classificar Uma mulher como autoficção seria uma subversão, pois ele não se 

encaixa em todos os requisitos da definição que vimos há pouco. Por isso acreditamos que 

seja nossa tarefa desenvolver um conceito que o explique como gênero ou, na impossibilidade 

de fazê-lo, encontrar um outro espaço para situá-lo.  

Nascimento diz que a autoficção é um dispositivo de liberação. A tanatoficção que 

propomos também o é. Então, por que sugerir algo que de certa forma já existe? Primeiro 

porque a autoficção não existia quando Uma mulher foi escrito e o seu princípio é justamente 

o de ser escrito conscientemente. Não é um dado que surge inconscientemente, nem uma 

análise que se faz a posteriori. Aliás, é essa consciência de ser um romance com o autor como 

protagonista que o torna diferente do romance autobiográfico ou autobiografia. A tanatoficção 

teria uma ligação com uma morte já no nome e o escolhemos justamente porque Uma mulher 

marca uma morte e um nascimento. 

Não identificamos Uma mulher como autobiografia porque o romance não foi escrito 

para contar a sua vida, foi escrito para fechar um ciclo e dar início a outro, e para compartilhar 

uma experiência que poderia ser coletiva. Quantas mulheres não passavam pelos mesmos 

dissabores experimentados por Sibilla? Como ela mesma diz no fim do XIII capítulo: 

 

Um livro, o livro... Ah, eu não sonhava escrevê-lo, não! Mas eu me 

atormentava, às vezes, contemplando em meu espírito a visão desse livro que 

eu sentia necessário, um livro de amor e de dor, que fosse dilacerante e ao 

mesmo tempo fecundo, inexorável e piedoso, que mostrasse ao mundo 

inteiro a alma feminina moderna, pela primeira vez, e pela primeira vez 
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fizesse palpitar de remorso e de desejo a alma do homem, o triste irmão... 

Um livro que traduzisse todas as idéias que se agitavam em mim, 

caoticamente, há dois anos, e tivesse a marca da paixão. Nunca apareceria 

alguém para escrevê-lo? Não haveria no mundo nenhuma mulher que tivesse 

sofrido o que eu sofrera, que tivesse recebido das coisas animadas e 

inanimadas as advertências que eu recebera, e soubesse tirar disso a pura 

essência, a obra-prima equivalente a uma vida? (ALERAMO, 1984, p. 113) 

 

Tampouco o colocamos como um romance autobiográfico porque esse gênero de 

romance relata a vida de um personagem permeada por elementos da vida do autor sem, 

entretanto, ser-lhe uma réplica. O escritor cria um personagem para viver as suas aventuras e 

os seus dramas. Em primeira ou em terceira pessoa, aquele que conta a história, o narrador, 

não é o autor. 

 Rina, a primeira autora de uma mulher, não criou um personagem em terceira pessoa 

para viver sua vida. A narrativa se dá em primeira pessoa, porém de maneira anônima. A 

tanatoficção, como a pensamos, seria uma ficção baseada na vida do autor, não totalmente 

transparente a ponto de ser confundida com uma autobiografia, nem no estilo da autoficção. 

Na classificação que propomos, os fatos não são apenas narrados, mas analisados 

microscopicamente pelo autor/protagonista/narrador e de tal análise nasce um novo 

personagem/autor. Wood ressalta que “Aleramo disseca a condição especificamente das 

mulheres de classe média, desinformadas, desempregadas, desamparadas por interesses de 

classe média, sujeitas à prevalecente hegemonia moral e social de uma sociedade patriarcal 

apoiada por uma Igreja Católica forte
161

”.  

O gênero textual que idealizamos é a leitura que um autor faz da vida antes da morte 

ficcional do sujeito que o representa no mundo para o nascimento de um outro, que não será 

um alterego no sentido clássico. Quando escreveu Uma mulher, assinava Rina, quando o 

publicou, Sibilla. E assim passou a ser conhecida posteriormente. A tantatoficção dá vida a 

um novo autor empírico. 

Ao tratar das matérias-primas da autoficção, Nascimento cita um romance que num 

primeiro momento poderia derrubar nossa tese que propõe um heterônimo para o novo 

gênero. O romance O filho eterno traria um caso semelhante ao nosso, de narrador que não 

vem identificado com o autor pelo nome. Na história, essa identificação entre autor e 
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 Aleramo dissects the condition specifically of middle-class women, uninformed, unemployed, undefended by 

common class interest, subject to prevailing moral and social hegemony of a patriarcal society backed by a 

Strong Catholic Church”. (WOOD, 1995, p. 75) 
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personagem, o que permite a classificação da obra como autoficção, acontece por publicar, no 

romance, livros que o autor editou fora da ficção. Por que, então, insistir num novo elemento? 

Primeiro porque, à diferença do autor do romance que acabamos de comentar, no 

desenvolver da trama de Uma mulher não foi citado nenhum fato tão contundente quanto os 

romances homônimos do personagem/autor que criasse uma identidade entre Rina e a 

personagem. Uma mulher foi seu exórdio como autora textual, logo, não se poderia usar do 

artifício de fazê-la publicar os mesmos livros. A segunda razão pela qual não podemos 

classificá-la como autoficção acontece porque, embora tenha sido Rina a escrevê-lo, quem o 

publicou foi Sibilla, e ela, Sibilla, assim se identificou até o fim da vida. Rina morrera com a 

palavra fine. 

Uma mulher se aproxima do romance de formação clássico ao mostrar o processo de 

transformação da protagonista. Porém, quando mostra o olhar da narradora sobre a sociedade 

italiana em que está inserida, seu foco ultrapassa esse limiar e se projeta como um romance 

para a formação de uma nova mulher fora das margens do livro. A apresentação da mãe como 

uma criatura frágil, pouco admirada, quase desprezada, pela filha adolescente, contribui para a 

obtenção do resultado. Mais adiante a filha passa a compreendê-la e a vê como vítima de uma 

sociedade patriarcal que exige, nas palavras da narradora, a imolação materna, entendida 

como condição para a valorização da mulher (valorização esta que, entretanto, não se realiza). 

A mulher fora do matrimônio e da maternidade é desprezada, encarcerada no estereótipo da 

perdida, indigna de respeito e reconhecimento. 

A história tem início nas memórias da infância e começa tecendo impressões acerca 

do perfil de cada um dos membros do núcleo familiar, sendo o pai apresentado como uma 

figura forte e admirada: “Ninguém se assemelhava a ele: sabia tudo e sempre tinha razão” 

(ALERAMO, 1984, p. 15). A figura paterna se opõe à da mãe, apresentada como submissa, 

instável, incapaz de responder aos anseios da filha e, por isso, objeto de decepção e 

indiferença: “Ela deve ter nascido na pobreza, pouco amada. A gata borralheira da casa” 

(ALERAMO, 1984, p. 17). Com os irmãos, a personalidade forte se impõe, beirando a tirania: 

“Eu era a filha mais velha e exercia sem receio meu poder despótico sobre minhas duas 

irmãzinhas e meu irmão” (ALERAMO, 1984, p. 14); ao passo que entre a escola e a casa o 

temperamento se dividia entre o angelical-tímido e o espontâneo-desinibido. A única 

constante era o sempre patente desejo de agradar ao pai.  

Ao iniciar o romance, fica claro que a pessoa que o narra reconhece viver uma vida 

já totalmente desligada do passado: “Minha infância foi livre e despreocupada. Ressuscitá-la é 



104 

 

 

 

esforço vão” (ALERAMO, 1984, p. 14). No momento em que a narradora escreve seu 

romance de estreia ela já é adulta e já está livre da dominação que a oprimia. A admiração que 

diz ter sentido pelo pai, assim como o distanciamento que tinha da mãe, são sentimentos já 

superados, substituídos por emoções novas que declara na última parte do romance, a empatia 

com a mãe e a decepção com o pai. O romance é dividido em três partes: a anterior ao 

casamento na casa dos pais, a contemporânea ao casamento, e a última, posterior ao 

casamento e já distante do filho, em busca da liberdade. O que há de verdade ou mistificação 

é hoje impossível determinar sem corrermos o risco de nos perdermos em exercícios de 

adivinhação, contrários, inclusive, à nossa convicção na separação autor textual/sujeito: 

“‘imaginar os propósitos’ de um suposto autor não só é um exercício incontrolável como não 

permite ler melhor o texto” (EIRAS, 2005, p. 17). Além disso, não acreditamos na sua 

escritura como meio de eternizar sua história, mas, como já dissemos, como ação política de 

panfletagem por uma nova mulher, mais livre e intelectualmente autônoma. 

Apesar de fazer um pequeno percurso do que viveu, a narradora não se preocupa 

tanto em descrever. Sua intenção é analisar as circunstâncias que a levaram até onde chegou, 

mas sem antecipações. Ao começar o livro, nenhuma alusão é feita aos eventos por que 

passou, nem o abandono do filho para fugir do marido, que já havia acontecido, foi 

comentado. A proposta do livro é ir passo a passo, mostrando como se desenvolve o universo 

feminino sob o jugo da família italiana patriarcal, para mais tarde poder tecer críticas ao modo 

como se dá a criação das filhas e o destino que lhes espera em função dessa criação. A fixação 

na figura paterna mostra a estrutura patriarcal existente, na qual o homem é o detentor do 

saber e do poder. Era ele quem lhe orientava os estudos, fora ele quem lhe arranjara 

gramáticas de línguas estrangeiras e manuais de física e de botânica quando se mudaram para 

um lugarejo em que o ensino não ia além do mínimo necessário à formação de mão-de-obra, 

especialmente no caso feminino. Escolha, aliás, a dos manuais, típica de um homem: fosse a 

mãe a responsável por sua educação, provavelmente as escolhas teriam girado em torno do 

universo doméstico ou cultural. 

À mãe cabiam outras funções, como a de fazê-la rezar todas as noites, pedindo a 

Deus que crescesse boa e ajuizada para o consolo de seus pais. O pai, ateu, ocupava-se de 

extinguir todos os mitos que cercam a criação dos filhos. Negava a existência de bichos-

papões, bruxas e até mesmo do diabo. Posteriormente ele proibiria a esposa de frequentar a 

igreja. Foi o pai a passar-lhe uma fé na natureza, antes que em Deus, explicando-lhe sua visão 
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da formação do universo, de evolucionismo, outros planetas, considerando inclusive a 

possibilidade de vida extraterrestre. 

Mais tarde, o pai lhe oferece a oportunidade de trabalhar com ele, como secretária, 

aos 13 anos. No mesmo ano, por sugestão do próprio pai, “Sacrificara a bela trança de 

reflexos dourados” (ALERAMO, 1984, p. 25). Os cabelos bem curtos davam-lhe um ar de 

garoto, criando uma situação sui generis. Uma menina, num lugarejo atrasado, vestindo-se 

fora do padrão “saia curta e paletó reto, com muitos bolsos para o relógio, o lápis e a 

caderneta” (ALERAMO, 1984, p. 24), trabalhando na fábrica que empregava toda a mão-de-

obra local que não se ocupava da pesca, num cargo que era hierarquicamente superior aos 

operários. Os pais de família, amedrontados pela mão de ferro do gerente, buscavam na 

secretária, a filha de apenas 13 anos, uma aliada contra o carrasco. 

Foi por essa época que começou a perceber que o casamento dos pais não ia bem, 

através de uma discussão entre eles. Ao narrar a vida no romance, ficava imaginando por que 

a mãe não a procurara como confidente. Talvez porque fosse deveras jovem para assumir tal 

responsabilidade ou porque fosse próxima ao agente causador do sofrimento materno. Por 

essa época, a fábrica, objeto que estreitara os laços de cumplicidade entre pai e filha, foi o que 

lhe mostrou a outra face do tirano. À medida que o tempo passava, o pai era visto com mais 

antipatia pela população local e a filha começava a vê-lo com outros olhos. O preconceito que 

o pai demonstrava contra as pessoas magoava-a, diminuía-o aos seus olhos, especialmente 

com atitudes como a de querer trazer do Piemonte operários para a fábrica. Só não substituiu 

toda a mão-de-obra local por mão-de-obra piemontesa porque o patrão o freou, imaginando 

quanto não custaria tal empreitada. Ao mesmo tempo, nascia na protagonista uma saudade de 

Milão e, ao mesmo tempo, horror ao local em que estava, que a seu ver só se salvava em 

função das belezas naturais. 

No terceiro ano em Civitanova Marche, aconteceu a tentativa de suicídio da mãe e, a 

partir desse dia, aumentaram as responsabilidades da jovem, que se dividia entre o trabalho na 

fábrica e os cuidados com a casa, substituindo a mãe acamada, e ainda arranjando energia 

para não abandonar as leituras. Foi nesse período que começou a vivenciar as mudanças da 

adolescência e a sentir o pai mais distante. Nesse momento entra em cena o jovem que viria a 

ser o marido. Através dele, a figura paterna é jogada à terra, com a revelação do 

relacionamento mantido com uma ex-operária, que ele agora sustentava, junto com a família 

numerosa, numa casa nos arredores da cidade. Revoltada, enfrentou o pai, pondo em risco a 

farsa que ele mantinha havia meses. Como represália, foi demitida e isso a deprimiu 



106 

 

 

 

profundamente: “Quando cheguei ao escritório, não pude conter as lágrimas: eu amava 

intensamente aquela vida de trabalho no meio dos operários, não podia pensar em abandoná-

la (...)” (ALERAMO, 1984, p. 41). 

A queda do mito somada à perda do trabalho amado a deixou vulnerável para o que 

viria depois, o abuso sexual, que mudou tudo o que havia pensado para si. Foi supostamente 

consolando-a que o futuro marido a quebrou e dominou. Ao longo dos dias, a menina 

encontrara nele o apoio para suportar os fatos e ele, sem compreender que para tudo há um 

limite, não parou diante da recusa. 

Assim, sorrindo puerilmente, junto ao umbral de uma porta que separava o 

escritório de papai da sala comum, certa manhã fui surpreendida por um 

abraço insólito, brutal: duas mãos enfiavam-se tremendo em minhas roupas, 

arqueavam meu corpo que instintivamente tentava desvencilhar-se, até quase 

deitá-lo por cima de um banquinho. Eu estava me sufocando e soltei um 

gemido que ia transformar-se em grito, quando o homem, apertando-me a 

boca, rechaçou-me para trás. Ouvi um passo fugindo e uma porta batendo. 

Cambaleando, refugiei-me no pequeno laboratório no fundo do escritório. Eu 

tentava arrumar-me, enquanto sentia as forças faltarem-me; mas uma 

obscura suspeita alertou-me. Preciptando-me[SIC] fora da saleta, vi o jovem, 

que me interrogava em silêncio, perdido, ofegante. Minha fisionomia devia 

exprimir um imenso horror, porque um medo louco apareceu no rosto dele, 

enquanto se aproximava de mim com as mãos unidas em gesto de súplica. 

(ALERAMO, 1984, p. 42).  

 

Sem apelar para cores fortes, a cena da violência é contundente pelo sentimento 

impresso, pela impossibilidade de fuga. Era a segunda traição de uma pessoa em quem 

confiara. Primeiro o pai, modelo de retidão construído pela imaginação adolescente e 

derrubado à lama pela inexorável realidade; depois o companheiro de trabalho, mais visto 

como colega, talvez um amigo, do que como um possível pretendente. 

 

Em Uma Mulher trata a cena de sedução com profundidade e discrição. 

Enquanto Pierangeli leva claramente vantagem ilícita sobre uma menina 

jovem e inexperiente, Rina se torna mais vulnerável, tanto por sua ignorância 

de sua própria sexualidade e quanto pela rápida desintegração da vida 

familiar, agravada pelo seu conhecimemto de que seu amado pai está traindo 

sua esposa, e sua filha, por ter um caso não muito secreto que é a fonte da 

fofoca comum. (...) A vida de casada de Rina é marcada pela brutalidade 

sexual e falta de delicadeza de seu marido, o desespero de sua mãe, tentativa 

de suicídio, loucura e institucionalização subsequente(...)
162

  

                                                 
162

 In A Woman treats the seduction scene with depth and discretion. While Pierangeli clearly takes illicit 

advantage of a young and inexperienced girl, Rina is made more vulnerable both by her ignorance of her own 

sexuality and by the headlong disintegration of family life, compounded by her knowledge that her beloved 

father is betraying his wife, and his daughter, by having a none-too-secret affair which is the fount of common 

gossip. (...) Rina’s married life is marked by the sexual brutality and lack of delicacy of her husband, her 

mother’s despair, attempted suicide, madness and subsequent institutionalization(...) (WOOD, p.76) 
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É preciso refletir sobre o contexto social envolvido para compreender as atitudes 

tomadas. O estupro era visto como uma ofensa grave à honra e o castigo imposto ao agressor 

era um casamento, reparador da ofensa. Por mais chocante que seja a cena, ela decorreu da 

incompreensão gerada pela diferença de mentalidades. A mente refratária do rapaz, que era 

reflexo da sociedade italiana, não compreendeu que um abraço não é uma permissão. Nem 

mesmo um beijo seria. Um sim é uma permissão. Nada disso o isenta de culpa, mas 

contextualiza o evento e dá uma amostra da incompreensão que se seguirá ao matrimônio 

arranjado e do quanto o livro de Sibilla era necessário naquela época e ainda hoje.  

A partir do episódio da violência sexual, temos a ruptura entre o eu adolescente, 

confiante, audaz, e o eu que se construiria nos anos após o casamento, esmagado pelo outro, 

mas, ao mesmo tempo, desejoso de outro caminho, inconformado com o destino que se lhe 

apresentava, disposto a ultrapassar barreiras, transformar paradigmas. Contudo, até que esse 

eu aflore, passaria ainda bastante tempo. Naquele momento restava a resignação e a crença de 

que ela não mais se pertencia, mas ao homem, ao agressor, e que devia se casar com ele. 

Segundo Anna Grimaldi Morosoff, o orgulho, o silêncio e a solidão são os elementos 

principais sobre os quais gira o vértice do romance. É por orgulho que a protagonista se casará 

com seu agressor e se verá aprisionada, primeiro na tristeza e, por fim, na solidão.  

Paralelamente ao descontentamento com o futuro marido, que se mostrava sempre 

mais decepcionante, começa também o segundo enfrentamento com o pai para a realização do 

casamento. O pai não aceitava que ela desposasse um homem considerado por ele inferior e 

nesse embate já se delineava a mulher que mais tarde usaria a literatura para contar os fatos. O 

período que se segue ao matrimônio é de adaptação. Sendo ainda uma adolescente em 

processo de construção da identidade, vai tentando se moldar ao meio, mas a verdade é que a 

nada consegue amalgamar-se. A família do marido, assim como a burguesia local, parecem 

demasiado vulgares. Sente falta do contato com os operários. O único momento um pouco 

mais leve ocorria quando os amigos do marido os visitavam: “quando a conversa girava em 

torno da política, eu participava da discussão, vencendo um pouco minha timidez; meus 

contestadores estavam todos mais ou menos na altura intelectual de meu marido, e 

capitulavam facilmente diante de minha lógica” (ALERAMO, 1984, p. 53). 

Outro momento que a deixava menos desconfortável era quando visitavam um 

parente do marido, não pela família em si, mas por um jovem médico toscano que estava 

hospedado ali. Não pertencia à comunidade local, era culto e inteligente. A moça, então, não 

demorou a identificar-se com ele. Entretanto, o conflito com as figuras que deveriam guiar a 
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formação dessa jovem mulher era inevitável. A mãe adoeceu não muito tempo após o 

casamento da filha; o pai distanciou-se de todos, isolando-se cada vez mais e deixando para 

trás a figura descrita no início do romance; a sogra era supersticiosa, ignorante e maldosa. 

Mesmo quando todos os exemplos em quem deveria se espelhar não a conduziam por um 

aminho virtuoso, qualquer desejo de revolta era-lhe sufocado por uma inércia que não a 

abandonava.  

Nesse meio tempo, talvez por ter passado a conviver mais de perto com a população 

local, vieram à tona, ou quiçá apenas tornaram-se mais perceptíveis, os defeitos dos 

moradores, tanto os burgueses como os operários. O que a incomodava não eram as 

infidelidades, as mentiras, a falsidade. O que a incomodava de fato era a hipocrisia:  

 

A corrupção era geral. Não havia muito tempo, um feroz parricídio destruíra 

uma família: o filho surpreendera o pai com sua mulher. Muitas moças 

vendiam-se, não pelo desespero da fome, mas pelo simples desejo de algum 

adorno; com quatorze anos, nenhuma permanecia totalmente inocente. Mas 

ficavam em casa, ostentando a candura, desafiando o povoado a apresentar 

provas contra a sua honestidade. A hipocrisia era considerada uma virtude. 

Ai de quem falasse contra a santidade do casamento e o princípio da 

autoridade paterna! Ai de quem ousasse mostrar-se publicamente tal como 

era! (ALERAMO, 1984, p. 63)  

 

Somente um filho lhe daria algum alento e esperança no futuro. Entretanto, se a 

gravidez lhe dera esperança, os conflitos aumentaram após o nascimento do bebê. A 

inexperiência e a falta da mãe para orientá-la colocaram-na nas mãos da sogra. O estresse 

causado pela sogra chegou a secar o leite e ver seu filho ser amamentado por outra mulher a 

deprimia. Foi já com o filho nascido que veio a ideia do suicídio. A protagonista, após vários 

dias de conflito por causa de rumores sobre sua conduta, havia ingerido grande quantidade de 

láudano
163

 e foi encontrada quase desacordada pelo marido. Pouco depois de ele se dar conta 

do que ocorrera, ela vê duas mulheres: a mãe e a irmã do marido.  A sogra, que aquecia água, 

mostrou-lhe a face mais cruel:  enquanto agonizava, a mulher, histérica, gritava-lhe que 

escrevesse um recado isentando o filho de culpa na sua morte, enquanto a cunhada a 

esconjurava. 

Tudo isso, no entanto, serviu para encerrar um ciclo e preparar o início do outro, que 

mais tarde daria vida a uma nova mulher: “Como no momento em que tentara morrer, eu 

considerei o mundo e a mim mesma com olhos novos, renascendo” (ALERAMO, 1984, p.87). 

A construção dessa nova vida para a personagem será resultado de um longo período de 
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 Láudano é um sedativo a base de ópio. 
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clausura, sofrimento busca e esperança. E, embora o livro tenha sido recebido positivamente 

pelas feministas, a visão de mundo da personagem ia mais além, preocupava-se com a 

humanidade sem pensar em gênero, o que justifica a adesão de Sibilla
164

 ao PCI
165

 mais tarde 

e a sua visão do feminismo como um movimento destinado a perecer rapidamente. A luta pela 

igualdade de direitos parecia-lhe o caminho mais correto a seguir, visto que, na verdade, a 

mulher italiana conseguia emprego, inclusive na indústria, mas o conseguia porque era 

permitido pagar-lhe a metade do que se pagava ao homem. Se os homens viessem a receber 

menos, as mulheres seriam descartadas, posto que o objetivo principal era a mão de obra 

barata. Durante um almoço com o dono da fábrica, ao ouvir um comentário extremamente 

preconceituoso, a raiva subiu-lhe à mente: 

 

A raiva que me invadira na hora tinha sacudido minha concepção da 

sociedade. 

Mais tarde, o casamento produzira uma espécie de parada em meu 

desenvolvimento espiritual. 

Mas eis que afinal penetrava em mim o sentimento de uma existência mais 

ampla, meu problema interior ficava menos obscuro, iluminando-se com o 

reflexo de outros problemas mais vastos, enquanto me atingia o eco das 

aspirações dos outros homens. Graças aos livros, eu não estava mais só, mas 

compreendia, consentia e colaborava num esforço coletivo. (ALERAMO, 

1984, p. 102) 

 

Para a narradora, era necessário, mas não suficiente, modificar a mentalidade dos 

homens, fazendo nascer uma nova visão masculina. Além disso, era necessário criar uma 

mentalidade feminina, pois esta não existia. A mulher era um fantoche dentro do esquema 

patriarcal, especialmente na Itália, onde a figura da mamma era venerada e a esposa posta de 

lado, destratada pelo marido: “Outra contradição, tipicamente italiana, era o sentimento quase 

místico que os homens têm para com sua própria mãe, enquanto estimam tão pouco todas as 

outras mulheres” (ALERAMO, 1984, p. 141). 

O livro lhe oferece a oportunidade de passar em revista a própria vida e perceber que 

até dado momento vivera em um mundo à parte, deslocada da humanidade, sem preferências, 

sem rivalidades, simplesmente indiferente.  

 

Toda essa massa humana nunca atraíra senão minha curiosidade superficial; 

sem ser soberba nem servil, eu passara entre os dois pólos extremos da 

organização social, sentindo-me isolada. Nunca tomara consciência de que 

eu era uma criatura deslocada, a quem a observação do mundo se 
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 Lembremos que, embora Sibilla seja a autora empírica, na escrita autobiográfica uma parte do autor está no 

personagem, plasmado em literatura. 
165

 Partido Comunista Italiano. 
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apresentava em circunstâncias excepcionalmente favoráveis. Meu 

afastamento dos volumes de ciência era uma culpa muito menos grave do 

que o de ter negligenciado a leitura do grande livro da vida. (ALERAMO, 

1984, p. 103) 

 

Ao mesmo tempo, ressalta que mesmo os poetas e romancistas não souberam “criar 

uma grande figura de mulher” (ALERAMO, 1984, p. 141). Essa reflexão vem ao encontro do 

desejo da formação de uma nova mulher, menos centrada nas próprias necessidades, mais 

solidária, menos vítima, mais revolucionária. E Sibilla vê na literatura o instrumento para isso. 

A literatura que podia fazer a mulher pensar, fugindo da anulação que o casamento 

representava. A narradora convencia-se de que tocava à mulher o papel de reivindicar sua 

posição, mas ao mesmo tempo ela não apresentava a força necessária a tal façanha. E como 

poderia, “se os pais a entregam, ignorante, fraca, incompleta, a um homem que não a recebe 

como sua igual, usa-a como um objeto de sua propriedade, dá-lhe filhos com os quais a 

abandona sozinha (...) enquanto ele cumpre seus deveres sociais?” (ALERAMO, 1984, p. 

106). 

Após tantas definições pensadas, perscrutadas, a conclusão a que chegamos é que 

Uma mulher não se insere em uma única categoria, mas ocupa um espaço, o espaço 

biográfico, porque não se ocupa da vida de Rina ou de Sibilla, nem de nenhuma vida 

específica, ele se ocupa da vida da mulher italiana da época e de cada mulher que o lê. Ao 

mesmo tempo, porém, ele não se prende a um gênero literário específico, ele vai do romance 

de formação à biografia num salto, analisando a própria vida com a clareza do cristal e 

enviando, assim, uma mensagem às mulheres: não se submetam, há uma dignidade para vocês 

também, desde que se proponham a quebrar o elo da corrente.  

Se o formato foi visto muitas vezes de maneira confusa, caracterizado como algo que 

em verdade não é, é porque a suposta proximidade entre a vida e a obra induz a tal. Porém, a 

bem da verdade, quando se olha a obra com distanciamento, e lembrando que o autor é o 

primeiro personagem a falar
166

, fica claro que o conceito de autobiografia não se aplica aqui, 

embora ressalte-se que o autobiografismo seja uma marca bastante forte. Sibilla demonstra ter 

percepção dessa dicotomia entre autor textual e autor empírico, demonstrado quando escreveu 

a Ellen Key, referindo-se à personagem como a uma terceira pessoa, diferente de si mesma, 

com uma individualidade própria. 
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 Partindo do conceito de Calvino, visto no início da tese, o autor é o primeiro personagem a ser criado, sendo 

assim, a primeira fala é sua. 
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O testemunho feito em Uma mulher visa ao amadurecimento da mulher na sociedade 

italiana para que a conquista de seu lugar deixe de ser um favor concedido pelos homens. Não 

por acaso, Virginia Woolf disse que a “literatura moderna da confissão e da auto-análise (...) é 

quase sempre um feito de prodigiosa dificuldade” (WOOLF, 2004, pp. 58-59). Não foi uma 

viagem tranquila, não foi uma conquista fácil e o trabalho ainda não terminou, mas o alcance 

que teve o primeiro passo de nossa então jovem escritora foi muito além. 

 

 

 

 

 

6.3 À guisa de conclusão: 

 

As ficções que analisamos nesse capítulo têm em comum, na maior parte das vezes, 

o conteúdo autobiográfico. No entanto, ainda que seja inspirada na vida, quem escreve essa 

ficção não é Florbela Espanca e Sibilla Aleramo, autoras empíricas, mas outra subjetividade, 

parte do que elas são, mas não um espelho de quem elas são. A ficção não reflete a vida 

perfeitamente, talvez ela se aproxime mais dos espelhos de parques, que refletem as pessoas 

de uma maneira deformada, do que dos de casa, que mostram um retrato quase idêntico de 

quem somos. A escrita de si é esse espelho de parque, ela não tem compromisso em mostrar o 

que a pessoa acredita ser, ela não tem compromisso pré-fixado, seus destinos vão sendo 

traçados enquanto as letras se juntam sobre o papel e essas letras vão sendo ditadas pelo autor 

textual, alteridade múltipla do autor empírico, posto que a cada novo texto, esse outro surge 

com uma nova face. 

Quando o escritor senta-se à mesa para começar um escrito, ele cria primeiro o autor 

textual que o escreverá. Florbela quase não conseguiu fazer um autor textual que aparecesse 

em primeira pessoa ao longo de seus contos. Seus contos, como já vimos, mesmo quando o 

conteúdo autobiográfico fica óbvio, afastam de si a voz narrativa, na tentantiva de levar sua 

dor a um espaço hermeticamente fechado, intocável, sublimando-a. Talvez ela acreditasse que 

a dor, não pertencendo a ninguém, não pertencesse mais a ela. Ela só conseguiu criar um autor 

textual em primeira pessoa em um conto alegórico, escrito muito antes da morte do irmão, 

muito antes da sua doença, em 1916. Ele, que já denunciava o cansaço perante a vida, 

terminou perguntando à morte por onde ela andava, demonstrando-lhe disponibilidade. 

Sibilla, no livro analisado, começa desde a primeira linha adotando a primeira pessoa 

e, apesar de ser o enredo extremamente autobiográfico, lendo-o cuidadosamente percebe-se 
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que mesmo em primeira pessoa não poderia ser mais impessoal. A adoção das estratégias 

narrativas encaminharam a obra para uma neutralidade que o transformaram no livro de uma e 

de todas as mulheres. Por mais que se procure explicar a história pela vida de Sibilla, o que se 

tem em mãos é um convite à libertação: ‘vá mulher, liberte-se dessa corrente que há séculos 

nos sujeita’. Observa-se, então, que a escolha de uma narrativa em primeira pessoa não 

significa que a história vá ter um endereço de partida, não significa que uma subjetividade foi 

criada. A dessubjetivação independe da voz, depende da malha textual. Bastou lançar um véu 

de anonimato sobre os personagens para que cada pessoa que o leia possa pôr o seu nome na 

narradora.  

Ao longo de nossa leitura debatemo-nos acerca do gênero textual escolhido por 

nossas autoras. Florbela optou por contos de formato tradicional, não há dificuldade em 

identificá-los. Uma mulher foi interpretada por muitos leitores como autobiografia, mas, 

desde o princípio, consideramos esta uma leitura equivocada, talvez influenciada pelas falas 

subsequentes de Sibilla, que muitas vezes induziam a tal pensamento. Nossa dificuldade de 

analisá-la como tal se dissipou ao nos depararmos com as cartas trocadas com Ellen Key, 

onde Sibilla falava da protagonista como uma terceira pessoa, ou seja, por mais que o 

autobiografismo estivesse presente, ficava claro que ela via a obra como uma ficção. Em 

função dessa visão discordante, dedicamo-nos ao longo das páginas referentes ao romance a 

encontrar um gênero no qual pudéssemos encaixá-lo, chegamos mesmo a pensar na sugestão 

de uma nova nomenclatura, para criar algo que o definisse, porém, chegamos à conclusão de 

que uma criação desse gênero não necessariamente resolvia a questão, pois o romance de 

Sibilla dialoga com diversos gêneros e seria, então, mais correto definí-lo como um romance 

localizado no espaço biográfico, sem novos nomes que, no fim, não transformam uma rosa 

num lírio. 

Florbela e Sibilla escreveram críticas à sociedade, ao modo como se construiu a vida 

na coletividade, anulando a mulher, sujeitando-a a rótulos. Ao mesmo tempo, invadiram a 

alma feminina para esmiuçar os sentimentos que a compõem, as ambiguidades, as 

iniquidades, enfim, as idiossincrasias não apenas dos homens, mas também das mulheres. Os 

homens podem trair suas esposas apenas porque há mulheres dispostas a ajudá-los. Não há 

santidade no ser humano, homem e mulher são duas faces da mesma moeda, sujeitos à ação 

do tempo em maneira equivalente.  Tanto Florbela quanto Sibilla mostram isso, cada uma à 

sua maneira. 
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7. Cadernos e escritos de Sibilla. 

 

Entre as obras deixadas por Sibilla, consta uma chamada Orsa minore. Note di 

taccuino e altre ancora. Taccuino é um livrinho para anotações, semelhante- aos caderninhos 

gregos, hypomnemata, apontados por Foucault como instrumentos para disciplinar a alma. À 

primeira vista, fica-se em dúvida a respeito. A primeira parte aproxima-se da ideia de um 

caderno de notas, já que é composta de simples anotações, cujo conteúdo varia de impressões 

superficiais a opiniões sobre poetas etc. A partir da segunda parte, as anotações vêm datadas, 

afastando-se mais da ideia de um caderno de notas e aproximando-se do diário. 

Os assuntos e formas abordados por Sibilla em Orsa minore são muito variados.Vão 

de comentários sobre conhecidos a divagações literárias e filosóficas e ainda a encontros. O 

tom das falas, porém, diverge daquele presente em seus diários. Até um dado momento, o 

texto flui, em parágrafos fragmentados, na maioria das vezes independentes uns dos outros até 

que, como já referimos, passam a vir datados e com marcação geográfica.  

Ao longo da leitura encontramos aquela que pode ser a melhor definição que vimos 

até hoje sobre o ofício do escritor e sua relação com o leitor, proveniente das páginas de seu 

taccuino:  

Uma manhã em que tive de anunciar em três cartas um grave acontecimento 

da minha vida a três pessoas diferentes e, para cada uma, sem alterar o 

conteúdo profundo do fato, eu precisei não apenas usar palavras diferentes, 

mas encontrar um ritmo interior diferente, compreendi, inesperadamente, de 

qual potência deva ser armado o livro para impor uma única versão a 

centenas de almas, ignotas e opostas umas às outras, para criar uma 

monstruosa alma nova à sua semelhança
167

.  
 

Ao mesmo tempo, o texto reforça nossa posição de que também nas cartas existe 

uma autoria textual, pois Sibilla relata assumir uma diferente máscara com cada interlocutor. 

Para cada destinatário é criado um primeiro personagem, o autor, diferente. Escrever uma 

carta, torna-se, então, a microescritura de um romance, devidamente articulada para incluir 

em seu corpo frágil e diminuto uma coesão e uma coerência tão necessárias à compreensão 

como a de qualquer gênero textual. Para além dessa reflexão, o taccuino aparece como espaço 

para pensar sobre aquele a quem o escritor destina o livro mesmo sem conhecer, sem jamais 

receber do mesmo qualquer informação. 

                                                 
167

 Un mattino in cui ho dovuto annunciare in tre lettere una grave vicenda della mia vita a tre persone diverse e, 

per ciascuna, senza alterare la sostanza profonda del fatto, ho dovuto non solo adoperare parole diverse, ma 

trovare un diverso ritmo interiore, ho compreso inaspettatamente di quale potenza debba essere armato il libro 

per imporre un’unica versione a centomila anime, ignote e opposte le une alle altre, per creare una mostruosa 

anima nuova a sua simiglianza. (ALERAMO, 2002, pp. 54 e 55) 
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Escreve-se para o grande público ou para os intelectuais? O primeiro prefere 

sem sombra de dúvida as grandes narrativas […] e somente os segundos 

podem apreciar a originalidade de um método mais conciso, mais 

espontâneo, mais individual. È necessário saber onde está a verdadeira 

eficácia maior
168

….  

 

O problema que Sibilla apresenta atinge sobretudo seu trabalho, dado que ela mesma 

reconhece não ser uma narradora, mas uma lírica por essência. Essa reflexão data de 1902, 

antes da publicação de Una donna, que chegou ao mercado em 1906, e, provavelmente, no 

mesmo momento em que fez essa anotação já começava a surgir o embrião do romance que a 

consagraria. Outro aspecto a ser considerado ao ler uma nota desse gênero é que Sibilla não 

possuia uma formação tradicional, seus estudos formais não foram além do equivalente ao 

ensino fundamental e toda a sua formação posterior foi autodidata ou guiada pelo pai, 

professor de química.  

A experiência com a escrita breve surgiu em 1897, quando começou a colaborar com 

revistas, mas à sua formação, para que chegasse a esse nível de reflexão, muito colaborou sua 

breve permanência em Milão, quando dirigiu a revista socialista L’Italia femminile e teve a 

oportunidade de conviver com escritores progressistas. E, talvez exatamente por essa 

convivência, as reflexões sobre a situação feminina também encontraram ali um porto para 

atracar: 

A repugnância instintiva a classificar, a enquadrar, a construir edifícios para 

o pensamento. Constrangimento das estudantes, distorção. Mas tudo aquilo 

que a mulher é mentalmente, o deve à mentalidade masculina. O que é, na 

verdade? Muito pouco! Uma cópia, nada. E atrasada
169

. 
170

  

 

O processo pelo qual passara para construir sua outra identidade não a deixava à 

vontade para ser benevolente com as mulheres. Em sua visão, urgia dar à mulher condições 

para formar um pensamento próprio, tal como ela fora capaz de fazer, mas cabia em primeiro 

lugar à mulher o dever de reivindicar essa condição. Na sua opinião, isso não ocorria em 

virtude de um egoísmo tipicamente feminino, que levava a mulher a chorar apenas por 

questões que a tocassem diretamente. Em consequência disso, não evoluía e, por não evoluir, 

permanecia sujeita à vontade masculina: 

                                                 
168

 Si scrive per il gran pubblico o per gli intellettuali? Il primo preferisce indubbiamente le ampie narrazioni 

[…] e soltanto i secondi possono apprezzare l’originalità d’un metodo più conciso, più spontaneo, più 

individuale. Bisogna sapere dove sta la vera efficacia maggiore… (ALERAMO, 2002, p. 124) 
169

 Itálico nosso. 
170

 La ripugnanza istintiva a classificare, a inquadrare, a costruire edifici per il pensiero. Costrizione delle scolare 

snaturamento. Ma tutto quello che la donna è mentalmente, lo deve alla mentalità maschile. Che cosa è, in 

realtà? Così poco! Una copia, nulla. E in ritardo. (ALERAMO, 2002, p. 56) 
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Lágrimas também, claro. Mas a mulher nunca chorou, entre as paredes de 

sua casa, que não fosse por si mesma e pelos seus próximos, senão pela 

angústia ou pelas consolações da sua vida familiar, e até mesmo a poesia, 

eco divino, não a comoveu senão enquanto lhe representou lacerações e 

alegrias já experimentadas por ela. (...) O homem e a sociedade masculina 

realizam de vez em quando, mais ou menos clamorosamente, esse retorno 

profundo sobre si mesmo, esse trabalho, esse exame, em uma primavera de 

consciência e de vontade. A mulher, nunca. [...] os poetas [...]não viram 

também na mulher uma esfinge? Uma esfinge a si mesma incompreensível, 

pois que ela nunca se preocupou em interrogar o próprio mistério, de 

conhecer o próprio caminho, de ser ela mesma, uma vez. (...) A diferença 

talvez seja essa: os homens se põem os problemas morais 

desinteressadamente, têm o amor e a paixão pela ideia pura, enquanto as 

mulheres são atraídas à meditação e à solução dos mesmos problemas 

somente pelos casos da própria existência. (...)
171

 

 

O egoísmo feminino, que contribuía para a manutenção da postura masculina, 

neutralizava o sentir feminino e “até mesmo a poesia, eco divino, não a comoveu senão 

enquanto lhe representou lacerações e alegrias já experimentadas por ela
172

”. Em determinado 

momento, acusa a mulher de ser solitária e mesquinha, mas essa solidão de que a mulher é 

vítima é resultado da mesquinhez com que se põe perante a vida, preocupando-se somente 

com seu próprio microcosmo, enquanto o homem, ao longo da vida, ocupa-se das mesmas 

questões de uma maneira diferente. Na verdade, ele não se preocupa com o mundo, mas se 

ocupa de pensar essas questões em maneira abstrata, sem buscar confirmações das coisas em 

sua própria existência.  

Para Sibilla, o homem pensava sobre a solidão como sentimento inerente ao ser 

humano e não como a sua própria solidão. Já a mulher, na sua visão, ao pensar em sua própria 

solidão, ofuscava sua capacidade de renovar-se e de buscar novos caminhos. A construção da 

identidade de Sibilla passou pela negação do paradigma feminino imposto durante séculos à 

mulher e a identidade que propõe a partir dessa negação se estende à de escritora: ela não se 

propõe como escritora feminina, poetisa. Ela se propõe como mulher, escritora e poeta. 

                                                 
171

 Lagrime anche, certo. Ma la donna non ha mai pianto, fra le pareti della sua casa, se non per se stessa e pei 

suoi prossimi, se non per le angoscie o per le consolozaioni della sua vita familiare, e perfin la poesia, eco 

divina, non la commosse se non in quanto le rappresentò strazi e gioie già da lei provate. (...) L’uomo e la società 

maschile compiono ogni tanto, più o meno clamorosamente, questo ritorno profondo su se stessi, questo lavoro, 

questo esame, in una primavera di volontà. La donna, mai... [...] i poeti [...] non han essi visto anche nella donna 

uma esfinge? Una esfinge a se medesima incomprensibile, poiché ella non s’è mai preoccupata di scrutare il 

proprio mistero, di conoscere la propria via, di essere se stessa, una volta. (...) La differenza è forse questa: gli 

uomini si pongono i problemi morali disinteressatamente, hanno l’amore e la passione dell’idea pura, mentre le 

donne son tratte alla meditazione e alla soluzione degli stessi problemi soltanto dai casi dell’esistenza propria. 

(ALERAMO, 2002, pp. 147-149, colchetes e itálico no original). 
172

 Perfin la poesia, eco divina, non la commosse se non in quanto le rappresentò strazi e gioie già da lei provate. 

(ALERAMO, 2002, p. 147) 



116 

 

 

 

Orsa minore vem descrito como um journal na contracapa, mas Sibilla confessa que 

ele não é nem um diário, nem um taccuino, do qual inclusive dá uma definição no prefácio: 

“Mas, “caderneta” define por antigo uso o gênero da anotação: palavras anotadas 

rapidamente, um pró-memória, mais do que qualquer outra coisa, com o subentendido, 

frequentemente, de desenvolvimentos posteriores”
173

. 

O material publicado em Orsa minore é a reunião de folhas esparsas, reunidas em 

mais de trinta anos e guardadas em um armário de mais de quatrocentos anos. Nele estão 

reunidas notas de quando Sibilla ainda era Rina e vivia com o marido e com o filho. Publicá-

los tantos anos depois teve a função, como também tantas outras publicações tiveram, de 

prover a subsistência por um período, mas também nos oferece um retrato do 

desenvolvimento sibilliano. Em 1903, encontra-se um esboço de narração, passando de 

narradora a personagem observada: 

 

[...] No cômodo não havia uma poltrona, nenhuma comodidade: a dona da 

casa lhe havia deixado a sua lâmpada, que iluminava a mesinha sobre a qual, 

de manhã, Rina havia posto os seus objetos para almoçar, as fotografias 

amadas... Era a casa, ali, agora, naquele cantinho, sobre aquele pequeno 

quadrado de madeira. Naquele cômodo onde teria dormido sozinha, comido 

sozinha, em que a sua quase miséria teria parecido sem remédio aos poucos 

que teriam vindo procurá-la, teria tido um cantinho povoado, rico, invejável. 

O menino e o amado, à frente: sua mãe ao flanco: e na fronte inclinada na 

direção dos livros ou as folhas brancas uma grande visão incancelável, nas 

horas de esperança como naquelas da dúvida, nas horas de desconforto como 

naquelas da derrota. Por quanto tempo?... Meses, anos? E depois? A morte 

ou a glória, ou os braços do filho em torno da cabeça cansada?
174

  

 

O uso do nome não poderia ser outro, pois a adoção de Sibilla data da época da 

publicação, portanto muito posterior a esse escrito. Porém, não por isso o texto deixa de ser 

emblemático. O escrito é recente à separação, a descrição é de sua nova vida. No entanto, a 

voz que narra já é de um observador, quem sabe já a semente de Sibilla. Observa-se a 

necessidade do afastamento para avaliar os primeiros momentos da nova existência, para 

                                                 
173

 Ma, “taccuino” definisce per antico uso il genere dell’annotazione: parole appuntate rapidamente, più che 

altro pro-memoria, col sottinteso, spesso, d’ulteriori sviluppi. (ALERAMO, 2002, p. 49) 
174

 [...] Nella stanza non v’era una poltrona, nessuna comodità: la padrona di casa le aveva lasciato la lampada 

sua, che illuminava il tavolinetto sul quale, il mattino, Rina aveva posto i suoi oggetti per desinare, le fotografie 

amate... Era la casa, lì, ormai, in quel cantuccio, su quel piccolo quadrato di legno. In quella stanza ove avrebbe 

dormito sola, mangiato da sola, in cui la sua quasi miseria sarebbe apparsa senza rimedio ai pochi che sarebbero 

venuti a cercarla, avrebbe avuto un cantuccio popolato, ricco, invidiabile. Il bimbo e l’amato, davanti: sua madre  

ad un fianco: e nella fronte china verso i libri o i fogli bianchi una grande visione incancellabile, nelle ore di 

speranza come in quelle del dubbio, nelle ore di sconforto come in quelle della sconfitta. Per quanto tempo?... 

Mesi, anni? E poi? La morte o la gloria, o le braccia del figlio intorno al capo stanco? (ALERAMO, 2002, 

pp147-149, p. 126) 
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pensar o futuro. Ao mesmo tempo é um treino para a narrativa que depois assumirá em 

primeira pessoa, transformando a sua história romanceada em exemplo e testemunho. 

Outra obra que abordaremos neste capítulo é Andando e Stando, reunião de escritos 

publicados em diversos veículos de comunicação. Concentrar-nos-emos naqueles de cunho 

autobiográfico: 

No meio da noite insone, reacendo a lâmpada, como quer a voz dentro de 

mim: “Escreva! Por que não escreves mais à noite? Recorda-te da tua 

primeira poesia, o teu primeiro canto, quantos anos faz? 

Noite em país estrangeiro, 

noite de vento doce... 

“A lançaste sobre a folha branca, não sabendo nem mesmo tu como, depois 

de haver olhado longamente pela janelinha os rochedos dentados roçarem o 

céu. 

“Constelações, solidão, distância... Te deitaste depois como embriagada. De 

manhã, a luz batia sobre a página noturna. Descobrindo de haver feito alguns 

versos acreditaste quase em um sortilégio. E começou a tua terceira vida. 

Recordas? Escreve, escreve aquilo que deves àquela noite na Córsega. 

Aquilo que deves à ilha áspera, onde não havia erva para que tu ali 

afundasses a fronte. Poderias morrer, amanhã. Escreva a tua página de 

reconhecimento
175

.”  

 

O trecho citado torna-se quase um metatexto, pois a autora, ao falar de um de seus 

processos criativos, se vale de uma segunda voz em diálogo para rememorá-lo. O texto trata 

justamente da primeira poesia feita por Sibilla, quando passava férias na Córsega, e está 

ligado ao seu rompimento com Papini. A existência desse diálogo é a consciência de que a 

voz autoral é uma voz diferente daquela que usamos ao tratarmos diretamente com o mundo, 

e é a literatura que media o diálogo entre a voz autoral e esse mundo fora das letras. Mas 

quem é essa voz que instrui seu interlocutor a escrever? Para Barthes é impossível saber, 

“pela simples razão que a escritura é a destruição de toda voz, de toda origem. A escritura é 

esse neutro (...) pelo qual foge o nosso sujeito” (BARTHES, 2004, p. 57). 

 Foucault escreveu que a “relação da escrita com a morte também se manifesta no 

desaparecimento das características individuais do sujeito que escreve; através de todas as 

chicanas que ele estabelece entre ele e o que ele escreve, o sujeito que escreve despista todos 
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 A mezzo la notte insone, riaccendo la lampada, come vuole la voce dentro me: “Scrivi! Perché non scrivi più 

la notte? Ricordati la tua prima poesia, il tuo primo canto, quanti anni fa? 

Notte in paese straniero, 

notte di vento dolce... 

“La gettasti sul foglio bianco, non sapendo neppure tu come, dopo aver guardato a lungo dalla finistrella le rupi 

dentate lambire il cielo. 

“Costellazioni, solitudine, lontananza... Ti coricasti poi come ebbra. Al mattino, la luce batteva sulla pagina 

notturna. Scoprendo di aver fatto dei versi credesti quasi a un sortilegio. E cominciò la tua terza vita. Ricordi? 

Scrivi, scrivi ciò che devi a quella notte di Corsica. Ciò che devi all’isola aspra, che non aveva erba perché tu vi 

affondassi la fronte. Potresti morire, domani. Scrivi la tua pagina di riconoscenza.” (ALERAMO, 1997, p. 59). 
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os signos de sua individualidade particular” (FOUCAULT, 2006, p. 269). Dessa maneira, “a 

marca do escritor não é mais do que a singularidade de sua ausência; é preciso que ele faça o 

papel do morto no jogo da escrita” (FOUCAULT, 2006, p. 269). Destruição da voz, 

desaparecimento, morte, todos os caminhos levam à conclusão de que existe um 

desdobramento ou uma multiplicação do sujeito, isto porque a literatura não acontece no 

mesmo nível de realidade em que vive o autor empírico, como apontou Calvino
176

, mas nos 

níveis criados pelo autor textual a cada texto que começa. 

No texto “Experiências de uma escritora”, de 1952, Sibilla demonstra já uma 

maturidade em relação à figura do autor como tal:  

 

Uma escritora existe – quando existe – nos seus livros
177

. Especialmente se é 

autobiográfica, como eu tenho sido definida mesmo quando escrevi em 

terceira pessoa. É verdade que permanece sempre um arco um pouco 

misterioso em torno a uma obra, círculo que o público tem frequentemente a 

curiosidade de penetrar: feito de circunstâncias muitas vezes casuais, de 

encontros, mais ou menos importantes, de datas às vezes remotas dos 

primeiros embriões. E é verdade também que um tal círculo, digamos, mais 

realisticamente, tal zona, é para o próprio autor algumas vezes 

insondável...
178

 

 

Essa consciência da separação entre o autor e o indivíduo, ainda que intuitiva, nos 

oferece uma visão de vanguarda. Já se percebia por parte de Sibilla uma concepção de vida 

diferente para autor e indivíduo e provavelmente por ter essa consciência é que Sibilla 

batalhou tanto por uma mitologia pessoal ligada à literatura, pois sabia que a única maneira de 

não ser esquecida seria por meio de suas palavras. A pessoa que dá meios ao autor de emergir 

não durará tanto quanto aquela figura quase mitológica que se manifesta no ato da escritura e 

este durará menos ainda do que as palavras proferidas no discurso.  

Em A parte do fogo, Blanchot diz algo semelhante, ao falar do escritor: “O escritor 

só se encontra, só se realiza em sua obra; antes de sua obra, não apenas ignora o que é, mas 

também não é nada. Ele só existe a partir da obra; (...).” (BLANCHOT, 1997, p. 293). Como 

Sibilla não teve acesso a essas palavras, não podemos deixar de reconhecer o espírito de 

vanguarda que a levou por tantos caminhos em busca de sua realização. 
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 Conforme Calvino no texto “I livelli della realtà in letteratura”, no livro Una pietra sopra. 
177

 Itálico nosso. 
178

 Una scrittrice esiste – quando esiste – nei suoi libri. In specie se è autobiografica, come io sono stata definita 

perfino quando ho scritto in terza persona. È vero che rimane sempre un alone un po’ misterioso attorno ad 

un’opera, alone che il pubblico ha spesso la curiosità di penetrare: fatto di circostanze magari casuali, di incontri, 

più o meno importanti, di date talora remote dei primi embrioni. Ed è anche vero che un tale alone, diciamo, più 

realisticamente, tale zona, è per l’autore stesso qualche volta insondabile... (ALERAMO, 1997, p. 5) 
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No mesmo texto, Sibilla nos faz saber da sua consciência da autonomia da literatura, 

quando seu livro vai além do destino que ela lhe atribuía:  

 

Eu o havia escrito, aquele livro, antes de tudo para mim, depois para meu 

filho, e eis que me vinha a revelação do seu destino autônomo no espaço e 

no tempo: em tempos de paz e em anos de guerra; eis que de repente me 

reconhecia operária também eu igual ao tipógrafo que me havia lido nos 

caracteres de chumbo, eu havia transcendido o meu trabalho como ele com 

lágrimas de piedade havia transcendido o seu cansaço...
179

 

 

Em “Apologia do espírito feminino”, Sibilla desenvolve um raciocínio acerca de uma 

invasão da literatura feminina de que vinham se queixando os críticos, pois, nas suas opiniões, 

essa literatura empobrecia o cenário literário. Essa invasão não era um fenômeno 

exclusivamente italiano, registrava-se também em vários outros países. Dois críticos 

discutiam o fato com pontos de vista diferentes, um rechaçando a produção feminina, outro 

vendo-a de maneira paternalista, buscando desculpas para o resultado, de modo que a crítica 

de um é facilmente refutável, enquanto a posição do outro, não. Entretanto, o ponto de vista 

de Sibilla concordava com a opinião do crítico e na sua fala ressaltava que, por não ter 

desenvolvido um estilo próprio e por copiar o homem na escrita, o que se via chegar às 

livrarias era uma literatura feita por mulheres, mas medíocre na forma e no conteúdo:  

 

Se a literatura feminina, na Italia e em outros lugares, difunde-se sem dar-

nos excessivo motivo de alegria, isso acontece exclusivamente porque é toda 

literatura de derivação. Não se trata propriamente de tardia percepção 

histórica, como quer o Borgese; ainda menos se trata de um mundo mais 

limitado do que o mundo masculino mas, todavia, pessoal. A grande verdade 

é que nos livros femininos falta exatamente a personalidade feminina, falta a 

marca toda especial que deveria diferenciá-los, legitimá-los
180

”.  

 

Sua crítica contra a mulher é à ausência de reflexão sobre os fatos antes de deslocá-

los para a literatura como argumento para a escrita. Não haveria, em sua opinião, o processo 

que plasmaria um assunto para torná-lo matéria de literatura. A mulher simplesmente teria se 

acostumado a receber passivamente aquilo que a inteligência masculina lhe permitia, a 

escritora que nasce naqueles anos se limita a copiar a arte masculina e enquanto a mulher se 
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 Io l’avevo scritto, quel libro, anzitutto per me, poi per mio figlio, ed ecco mi veniva la rivelazione del suo 

destino autonomo nello spazio e nel tempo: in tempi di pace e in anni di guerra; ecco d’impovviso mi 

riconoscevo operaia anch’io al pari del tipografo che m’aveva letto nei caratteri di piombo, io avevo trasceso il 

mio lavoro come lui con lacrime di pietà aveva trascesa la sua fatica... (ALERAMO, 1997, p. 14) 
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 Se la letteratura femminile, in Italia e altrove, dilaga senza darci troppo motivo d’allegrezza, ciò accade 

esclusivamente perché è tutta letteratura di derivazione. Non si tratta propriamente di tarda percezione storica, 

come vuole il Borgese; tanto meno si tratta di un mondo più angusto del mondo maschile ma, tuttavia, personale. 

.La sola verità è che nei libri di donne manca proprio la personalità femminile, manca l’impronta tutta speciale 

che dovrebbe differenziarli, caratterizzarli, legittimarli. (ALERAMO, 1997, p. 82) 
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limitasse a copiar o homem não se poderia dizer que ela fazia arte, pois a concepção do 

primeiro personagem, o autor, exige uma criatividade própria, não uma engenhosidade da 

qual uma pessoa se tenha apropriado.  

 

A mulher que é diferente do homem, na arte o copia. O copia em lugar de 

procurar em si mesma a própria visão da vida e as próprias leis estéticas. E 

isso acontece inconscientemente, porque a mulher não se deu ainda 

claramente conta de si mesma, não se distingue bem ainda ela mesma do 

homem.
181

 

  

A mulher precisava criar seu próprio espírito para que, ao fazê-lo, construísse suas 

preferências estéticas, suas leis de arte. Dizem que a imitação é uma forma de homenagem. 

Nem sempre. Quando essa imitação acontece por falta de coragem para olhar dentro de si e 

buscar o seu caminho, essa imitação não é uma homenagem. Quando essa imitação impede o 

artista de mostrar o que é capaz de fazer, ela não é uma homenagem. A grande homenagem 

acontece quando o discípulo supera o mestre, mas a mulher do início do século XX, salvo 

raras exceções, absorvia passivamente o alimento espiritual que o homem lhe fornecia e, 

tendo-o absorvido, não o digeria corretamente, não o mastigava para quebrar as fibras, não o 

transformava em energia criadora.  

 

A mulher se contentou com essa representação do mundo fornecida pela 

inteligência masculina. E de tudo aquilo que ela paralelamente intuía, nada, 

ou quase, disse aos outros, porque, infelizmente, nada ou quase disse a si 

mesma. O mundo particular da mulher permaneceu um mundo de 

instintos.
182

 

 

Virginia Woolf também escreveu sobre o erro feminino em tentar imitar o homem. Na 

sua opinião nem mesmo os grandes escritores ajudaram a mulher a produzir obra de arte, 

porque nada do que produziram serviam à mulher. Mesmo que elas as adaptassem, não lhes 

servia, porque homens e mulheres são diferentes e tomar algo do homem e adaptar ao seu 

desejo não tornava o objeto emprestado em algo feminino e o resultado geralmente era 

medíocre. 

  Virginia afirma que uma escritora de talento menor pode ir mais longe do que outra 

estilisticamente superior se a mais talentosa se perder copiando homens e a menos talentosa 
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 La donna ch’è diversa dall’uomo, in arte lo copia. Lo copia anziché cercare in se stessa la propria visione 

della vita e le proprie leggi estetiche. E ciò avviene inconsapevolmente, perché la donna non si è resa ancora 

chiaro conto di se stessa, non si distingue bene ancora ella stessa dall’uomo. (ALERAMO, 1997, p. 82) 
182

 La donna s’è accontentata di questa rappresentazione del mondo fornita dall’intelligenza maschile. E di tutto 

ciò che ella parallelamente intuiva, nulla, o quase, ha mai detto agli altri, perché, purtroppo, nulla o quase ha mai 

detto a se stessa. Il mondo particolare della donna è rimasto un mondo d’istinti. (ALERAMO, 1997, p. 83) 
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encontrar um caminho próprio. Foi o caso de Jane Austen, comparada a Charlotte Brontë. E 

para além das diferenças, o que iria fazer a mulher? Copiá-los do início ao fim? Virginia bem 

coloca que “um livro não é feito de frases estendidas de uma ponta à outra, e sim de frases 

erigidas, se é que a imagem ajuda, em galerias ou cúpulas”. (WOOLF, 2004, p. 86). Além 

disso, a autora diz:  

 

A indiferença do mundo, que Keats e Flaubert e outros homens de gênio 

tiveram tanta dificuldade de suportar, não era, no caso da mulher, 

indiferença, mas sim hostilidade. O mundo não lhe dizia como a eles: 

“Escreva, se quiser; não faz nenhuma diferença para mim.” O mundo dizia 

numa gargalhada: “Escrever? E o que há de bom em você escrever?” 

(WOOLF, 2004, pp. 59-60) 
  

A arte renova o mundo através dos milagres que o artista faz ao reconstrui-lo pela sua 

ótica, nas palavras de Sibilla e, infelizmente até então, o mundo, com inúmeros tropeços, era 

criação do homem. A tradição pertencia ao homem e a mulher era apenas a acompanhante, 

não por incapacidade, talvez por conformismo. Era hora de a mulher criar sua tradição, pois a 

tradição masculina não lhe servia. E ainda que a arte seja algo a ser pensado sem adjetivos 

qualificativos como masculina ou feminina, homens e mulheres, por serem diferentes, não 

podem produzir um mesmo produto. O autor textual pode ser impessoal, mas o autor empírico 

que o concebe, não. 
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8. O percurso do Eu e algumas hipóteses. 

 

A sociedade e a literatura têm uma estreita relação que, podemos dizer, inspira e 

beneficia uma à outra. A literatura protesta ou apenas mostra e a sociedade é sua fonte 

inesgotável de inspiração e argumentos. Fato é que a literatura encontra seu maior 

personagem no mundo que a cerca e é quem oferece argumento ao autor. A mulher, quando 

começou a trilhar as veredas da autoria, buscou inspiração e assunto no abrigo do seu lar. A 

matéria para a literatura, dado o seu limitado contato com o exterior, não poderia ser de matriz 

diferente. Dessa maneira, o que costumava caracterizar a literatura feminina
183

 até um 

determinado momento do século XX era o desenho de seu espaço doméstico ou das tradições 

de seu contexto social, quando ousava (ou tinha a oportunidade de) ir um pouco mais além. 

Ao mesmo tempo, parecia faltar-lhe a oportunidade de olhar para si mesma e buscar uma 

literatura mais espontânea. Existia  

 

um «viver só, feminino» de mulheres que procuram a sua razão estando 

dentro de um mundo em que existe algo novo não ainda revelado; 

«solteironismo» sim, mas diferente, tendo subjacente «alguma coisa de 

estranho e profundo» de que ela, embora sensível a certas impressões, não é 

consciente como artista
184

.  

 

O que mais diferenciou Florbela de Sibilla foram justamente suas relações com a 

esfera social, pois enquanto Florbela viveu uma vida relativamente pacata, fechada no interior 

de Portugal, Sibilla fomentou encontros políticos e artísticos, participou de concursos 

literários como membro de comissões julgadoras, viajou pela Europa, conheceu grandes 

personalidades e isso se refletiu nos textos que analisamos aqui. Florbela não poderia tratar de 

assuntos distantes de sua realidade senão pela imaginação, uma vez que sua vida sempre foi 

restrita ao cotidiano, não acumulou grandes experiências, viagens. Sibilla, por ter vivido uma 

vida de muitos eventos e viagens, dispunha de um acervo mental muito amplo, ao qual 

poderia recorrer repetidamente para buscar as imagens que desejasse descrever. 

Ao longo de nossa tese, revimos textos diferentes com um denominador comum: a 

escrita autobiográfica. Mesmo nas cartas, a autobiografia entra em jogo. Ainda que relatemos 

fatos sobre terceiros, não nos furtamos a pôr um eu nas cartas, seja através de uma análise do 
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 ‘Pericolo roseo’, definição de um crítico para a literatura feminina citada por Sibilla em "Apollogia dello 

spirito femminile”, logo na abertura, publicado em Andando e Stando. 
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 un «viver solo, femminile» di donne che cercano la loro ragione stando dentro un mondo dove c’è del nuovo 

non ancora rivelato; «zitellonismo» sì, ma diverso, con sotto «qualche cosa di strano e profondo» di cui lei, pur 

sensibile a certe impressioni, non è consapevole come artista.(FOLLI, 2000, p. 28) 
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que ocorreu ou através de comentários acerca dos fatos ocorridos que nos atingem. Mesmo 

tendo visto na primeira parte que o autor não é a pessoa que o representa em sociedade, e sim 

uma peça no jogo que começa com a escrita, e que essa peça é construída no momento em que 

a pessoa se senta para escrever, ou seja, é construída discursivamente, não podemos negar a 

existência de um eu outro nas escritas por nós perscrutadas. A escrita assemelha-se a um jogo 

de xadrez, onde cada peça pode derrubar o adversário dependendo da escolha que se faz. Ao 

começar esta tese, colocamo-nos em jogo sem saber qual seria o resultado final e sem ter 

certeza de que rumos nossa escrita tomaria.  

Que eu é este que escreve cartas, textos autobiográficos e diários? É o mesmo dos 

romances, a diferença reside no resultado final, não no processo de criação. Quando nos 

sentamos diante do computador para escrever um texto, temos em mente um leitor ideal, não 

escrevemos para deixá-lo numa gaveta. Da mesma maneira, quando um escritor se senta para 

escrever seu diário, ele tem um leitor ideal. A sua obra anterior o treinou para isso e um treino 

bem realizado deixa marcas, hábitos, e aperfeiçoa a ação e o resultado. 

Blanchot escreve que “enquanto não se puser à mesa e escrever uma obra, o escritor 

não é escritor e não sabe se tem capacidade para vir a ser um. Só terá talento após ter escrito, 

mas dele necessita para escrever.” (BLANCHOT, 1997, p. 293). Se o escritor somente será 

escritor a partir da primeira obra escrita, não é correto concluir que, tendo escrito uma obra e 

tendo passado a ser escritor, ele não deixará jamais de sê-lo? E sendo escritor, sempre que se 

detiver a escrever, quem entrará em ação será sempre o escritor/autor e não a pessoa que o 

representa em sociedade? Não é necessária uma atmosfera especial para escrever um livro, 

não é o entorno que faz a obra, mas a abstração de si mesmo para dar a outro a caneta e 

possibilitar um desligar-se do exterior para criar um novo mundo. Sobre autoria, embora 

falasse sobre Saul Steinberg, um cartunista norte americano, Calvino disse o seguinte: 

 

É a caneta sujeito da ação gráfica. Toda linha pressupõe uma caneta que a 

traça, e toda caneta pressupõe uma mão que a impunha. Que coisa exista 

atrás da mão, é questão controversa: o eu que desenha termina por 

identificar-se com um eu desenhado, não sujeito mas objeto do desenhar. Ou 

melhor, é o universo do desenho que se desenha, que se explora e 

experimenta e redefine a cada vez.
185
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 È la penna soggetto dell’azione grafica. Ogni linea presuppone una penna che la traccia, e ogni penna 

presuppone una mano che la impugna. Che cosa ci sia dietro la mano, è questione controversa: l’io disegnante 

finisce per identificarsi con un io disegnato, non soggetto ma oggetto del disegnare. O meglio, è l’universo del 

disegno che si disegna, che si esplora ed esperimenta e ridefinisce ogni volta. (CALVINO, 2011, p. 358) 
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Usamos essa citação de Calvino, pois acreditamos que a autoria vá além das páginas 

escritas. A autoria, ou seja, a capacidade de criar algo novo, tem o tamanho do objeto a ser 

criado, enquanto ultrapassa barreiras e supera limites, mas a sua grandeza se apaga após a 

conclusão, o ponto final, quando então é a obra que passa a brilhar. Assim, sendo a autoria 

atribuível a várias formas artísticas, sentimo-nos à vontade para trazer para a literatura esse 

excerto, que coloca a responsabilidade do desenho na caneta, retirando-a do sujeito. Da 

mesma forma, a responsabilidade pela autoria do texto não está no sujeito, mas no autor, a 

caneta da literatura, da carta, do diário, de toda a escrita. 

As cartas de Florbela têm matizes diferentes conforme os destinatários, mas, em sua 

maioria, estão presentes uma cordialidade e uma sinceridade cativantes. A autora falou de si 

mesma, falou de literatura, falou moderadamente de política, falou de amor e de dor. Salvo 

umas poucas cartas, tornamos a dizer, a jocosidade com que redigia tornava suas cartas uma 

leitura das mais agradáveis. Já as cartas de Sibilla, estas na sua maior parte têm um tom 

dramático. Do corpus com que trabalhamos poucas têm um tom mais ameno. 

Os temas tratados por ambas envolviam em sua maioria amor e/ou trabalho, visto 

que suas vidas estavam indelevelmente ligadas à busca amorosa e à arte, e a carta se tornou 

“instrumento de trabalho, lugar de confissão, espaço para anotar reflexões existenciais ou 

elaborações de poética
186

”. À luz da distância, sentimo-nos à vontade para afirmar que no 

momento da escrita, também elas deixaram seu eu social à parte e assumiram as autoras que 

suas obras as fizeram. O eu da escrita dessas cartas é o eu escritor, pois, tendo-se tornado tal, 

não poderiam retornar e deixar esse eu para trás por não estarem escrevendo matéria de 

literatura. Ainda segundo Blanchot,  

 

(...) o escritor não é um sonhador idealista, não se contempla na intimidade 

da sua bela alma, não se enterra na certeza interior de seus talentos. Seus 

talentos, ele os põe na obra, isto é, necessita da obra que produz para se 

conscientizar deles e de si mesmo. O escritor só se encontra, só se realiza em 

sua obra; antes de sua obra, não apenas ignora o que é, mas também não é 

nada(...) (BLANCHOT, 1997, p. 293) 

 

Sendo assim, uma vez materializado em sua obra, por que imaginar que seja possível 

ao escritor se desligar do autor ao entrar em contato com uma escrita que não seja classificada 

como literária? Se a escrita se produz na prática e não na idealização, a cada momento que o 

escritor se põe em ação é possível que o resultado seja uma escrita autoral, porque, afinal, o 
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 Strumento di lavoro, luogo di confessione, spazio per appuntare riflessioni esistenziali o elaborazioni di 

poética. (TREVISAN, s/d, p.391) 
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ato de escrever não se encerra na ficção. A própria existência de gêneros literários, se de um 

lado é útil à organização, por outro não pode se transformar numa corrente que aprisione a 

criatividade. Além do mais, pressupor que cartas ou diários não sejam escritos por um autor 

significa ignorar seus valores como obra escrita. Significa também conferir tal valor apenas à 

ficção, nas suas variadas formas, criando uma hierarquia que vai contra o próprio princípio da 

escrita. Quem classifica as obras em melhores ou piores, boas ou medíocres são a crítica e o 

leitor; a literatura apenas é. 

A escrita de si, partindo do pressuposto de que a palavra, ao mesmo tempo em que dá 

o ser priva-o de seu ser, é a escrita do não-ser, talvez uma tanatoficção, pois se a palavra priva 

o ser de seu ser, buscar argumento em si significa privar-se de si mesmo, matar-se na 

linguagem - “o escritor que escreve uma obra se suprime nessa obra e se afirma nela.” 

(BLANCHOT, 1997, p. 326). 

As ficções de Florbela e Sibilla, embora autobiográficas, divergem desde o princípio. 

Florbela foi capaz de escrever apenas um conto em primeira pessoa
187

, “A oferta do destino”. 

Mesmo assim, trata-se de um conto mais alegórico do que realista. Tampouco se pode dizer 

que seja autobiográfico no sentido clássico. A temática autobiográfica se torna mais evidente 

após a morte de Apeles, mas sempre enunciada em terceira pessoa, jamais diretamente em seu 

nome, mas sobre o impacto dessa morte. Florbela fala de Apeles, não de si. O que a torna 

autobiográfica é fundamentalmente a relação de Florbela com o irmão, caso contrário poder-

se-ia até dizer que não é autobiográfica. Antes do evento da morte de Apeles, não poderíamos 

afirmar a existência de biografemas na atividade em prosa de Florbela. 

Sibilla usa a primeira pessoa em todo o romance, mas para tornar a história mais 

universal escreve-o com uma narradora anônima e todos os personagens presentes são 

identificados somente como pai, mãe, irmão, irmãs, sogra e assim por diante. O recurso ao 

anonimato inscreve a história numa universalidade maior do que aquela que teria obtido se 

adicionasse nomes, pois a inscreveria num ambiente específico e limitaria seu alcance. A 

história de uma mulher burguesa oprimida não interessaria à operária se a mulher burguesa 

viesse identificada como tal. Sibilla pertencia à burguesia e vivera  assim até o casamento. No 

entanto, o apagamento dessa origem e a franca simpatia para com a classe operária, 

demonstrada diversas vezes na narrativa de Uma mulher, universalizaram sua história.  
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 O conto em questão está reproduzido na íntegra no apêndice desta tese. 
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Em terceira ou primeira pessoa, acreditamos que Florbela e Sibilla, cada uma a seu 

modo, contribuíram para o fortalecimento da escrita feminina nos primeiros raios do século 

XX; Florbela com sua lírica, Sibilla, com Uma mulher. Embora os poemas de Florbela não 

tenham feito parte de nosso corpus, não ignoramos a sua importância para a participação 

feminina na literatura portuguesa e estamos convencidas de que a maturidade intelectual 

demonstrada nas correspondências relativas a assuntos literários muito contribuíram para o 

avanço feminino no mercado editorial. 

Sibilla, por sua vez, teve uma participação muito ativa por mais de meio século, 

desde os encontros que promovia na sua soffita
188

 e que reuniam a fina flor da cultura italiana 

até as participações em comissões avaliadoras de concursos literários, que deram 

oportunidade a escritores do peso de Italo Calvino. Além do mais, seu romance de estreia, 

Uma mulher, contribuiu para o movimento feminista europeu, sendo logo traduzido para 

vários idiomas, e a participação de Sibilla nas escolas da zona rural de Roma são prova 

concreta de seu comprometimento com a cultura italiana e com a construção de uma 

sociedade mais paritária na Itália do duce. 

Sibilla, nas palavras de Cecilia Casini, 

 

pertencia àquela geração de mulheres do final do século que maior lucidez 

alcançaram na investigação da especificidade feminina e que, pelo menos em 

parte, exerceram seu ofício intelectual menos condicionadas por pertencer a 

um dado sexo, a partir de uma condição de menor submissão, historicamente 

mais aptas a reconciliar a ruptura entre vida e prática da escrita.  A produção 

literária sibilliana configura-se como percurso de formação em ato, 

aproximando-se da única experiência de “Bildungsroman” feminino provida 

de valor original, o da tradição inglesa, que tem em Jane Austen, George 

Eliot, nas irmãs Brontë suas fundadoras, evitando cuidadosamente cair na 

armadilha da “supplenza simbolica” já exercida pelas formas da escrita 

feminina codificadas (“romanzo familiare”; “romanzo del matrimonio”; 

“romanzo dell’adulterio”).  Nesse sentido, ela representa bem - 

principalmente em Una donna e Il passaggio - uma modalidade de 

constituição da cultura humana, isto é, uma ‘forma simbólica’ da 

modernidade, permanecendo ainda hoje legitimamente central na reflexão 

sobre a identidade literária feminina. (CASINI, pp. 15-16) 

 

Estudar os problemas e as contradições que cercam a autoria nos fez percorrer uma 

trajetória teórica que explica a nossa hipótese: Florbela e Sibilla contribuíram para a criação 

de novos espaços e a ampliação dos já existentes para a escrita feminina nas literaturas 

portuguesa e italiana porque ousaram várias escritas. Essa ousadia as inscreveu num espaço 
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 Soffitta é sótão, mas nesse caso se tratava de um apelido carinhoso, pois, na verdade, Sibilla vivia em um 

estúdio. 
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autoral mais amplo do que aquele normalmente permitido às mulheres. Prova disso foram as 

ações de censura que Battelli perpetrou contra materiais inéditos de Florbela que estavam em 

seu poder para publicação quando ela morreu. Para ele, às mulheres não cabiam certas 

liberdades e ele temia que a imagem de Florbela fosse manchada se viessem à tona os escritos 

nos quais ela se mostrava diferente da idealização que ele criou. A fim de evitar esse choque, 

ele não hesitou em alterar seus escritos. Florbela, ao mostrar-se sem reservas e não aceitar 

fingir ser algo que não era, abriu um caminho precioso para outras mulheres. Da mesma 

maneira, Sibilla libertou-se das tradições que insistiam em perpetuar a imolação materna.  

 

 

 

8.1 Ex-voto 

E não haver gestos novos 

Nem palavras novas! 

F.E. 

 

Há quatorze anos, ao sermos inquiridas sobre a importância do autor na sobrevida do 

texto, respondemos que ele tinha, sim, importância, que ele não morria após o livro publicado. 

Acreditávamos sinceramente na importância do cidadão que teria escrito uma obra, porque o 

confundíamos com o autor que a escrevera de fato. Como mantínhamos correspondência com 

Maurizio Maggiani, um escritor cujos livros foram e ainda são publicados e traduzidos em 

vários países, não conseguíamos aceitar esse “apagamento”. Anos depois, na bienal
189

 em que 

a Itália foi homenageada, tivemos oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Havia grande 

expectativa de poder encontrar um escritor famoso, mas, ao encontrá-lo, percebemos 

nitidamente as diferenças entre autor empírico e textual. Se o tivéssemos conhecido antes de 

conhecer sua obra, provavelmente nunca teríamos lido nada seu, no entanto, tê-lo conhecido, 

por mais decepcionante que tenha sido em função das divergências culturais entre nós, não 

apagou da nossa memória o escritor que ele é, as palavras que o autor textual escreveu nos 

mantêm ligadas à sua obra. Nós não desistimos de seus livros, mas também nunca mais lhe 

escrevemos.  

Por essa experiência e pelas leituras que fizemos para este doutorado, podemos 

compreender quem insiste em atribuir a autoria à pessoa que representa o autor junto à mass 

media, mas também entendemos que de fato o autor que representa essa pessoa no livro 
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muitas vezes é mais interessante e existe somente ali, no livro. Porém, como escreve 

Figueiredo, “Apesar da preocupação de distinguir o sujeito empírico daquele que fala de si 

nos relatos autobiográficos, na perspectiva da narratologia, no senso comum perdura uma 

certa confusão entre narrador e autor, sobretudo nas narrativas de primeira pessoa.” 

(FIGUEIREDO, 2013, p. 24). Ainda é difícil para o leitor comum não perceber a fina película 

que separa o autor da pessoa que aparece às vezes na foto da contracapa.  

O autor é, como disse Calvino, o primeiro personagem a ser inventado quando 

alguém começa a escrever um texto, qualquer que seja o gênero. Quem escreve o texto projeta 

uma parte de si sobre ele, mediado pelo autor, figura quase mitológica que surge quando a 

caneta começa a deslizar sobre o papel e desaparece após o ponto final: “O autor é autor 

enquanto entra em uma parte, como ator, e se identifica com aquela projeção de si mesmo no 

momento em que escreve”
190

. 

No entanto, para Calvino, a relação de construção entre personagens e autor pode ser 

uma via de mão dupla, ora o autor textual cria o personagem, ora o personagem cria o autor 

textual e o primeiro sujeito da escrita, o autor empírico, desaparece ao fundo. 

O autor textual cumpre seu papel quando deixa que o texto domine a cena, sem a 

interferência do indivíduo tentando buscar meios de ofuscá-lo, de lhe roubar o momento. 

A figura do autor serve a validar um discurso, um texto, como obra de arte. Por isso 

o diário, quando escrito por autores, é visto como obra com possibilidades literárias. Mas 

quando um anônimo o escreve, não o é. Foi pela compreensão de que o texto fala e não a 

pessoa e que, portanto, quem deve receber as atenções é o texto, que tantos estudiosos da 

literatura batalharam ao longo do século XX para derrubar a ideia divulgada por Saint-Beuve 

de que a vida de um escritor poderia salvar a sua obra. Nem a vida salva a obra, nem a obra 

salva a vida. Ambas constituem elementos separados e apenas a obra deveria ocupar as 

atenções de quem se dedica aos estudos literários. Como teria dito Quintana, os livros não 

mudam o mundo, quem muda o mundo são os homens e os livros só mudariam os homens
191

. 

Nossa preocupação central nesta tese foi compreender como se dá esse mecanismo 

de apagamento e, para tal tarefa, nos concentramos num corpus constituído principalmente 

por textos que se incluem na escrita de si, também identificada como escritas do eu ou da 
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 (...) L’autore è autore in quanto entra in una parte, come un attore, e s’identifica con quella proiezione di se 

stesso nel momento in cui scrive. (CALVINO, 2011, p. 382) 
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 Essa fala é atribuída a Quintana e a Caio Graco. É uma fala muito interessante, por isso, apesar da 

impossibilidade de afirmação da autoria, nós decidimos mantê-la, mas, ao mesmo tempo, ela confirma a 

importância dos estudos sobre autoria, nesses tempos em que ela é tão desejada, ao mesmo tempo que é tão 

volátil. 
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subjetividade. Parece desde o princípio uma contradição nomear uma escrita dessa maneira, 

enquanto várias correntes afirmam que o autor morreu, virou função e mais tarde entrou em 

jogo como gesto. No entanto, nosso próprio percurso nos levou ao fato de que o autor que 

estudamos nesse corpus também não existe fora do texto. Somente se conectarmos o texto ao 

cidadão nós incorreremos no erro de que o eu do cidadão escreveu o texto. 

Por mais ilusória que seja e por mais tranquilizante que possa parecer a ideia de dar 

um corpo a quem escreve, ela nos leva a uma interpretação errônea da literatura, porque nos 

faz pensar que a literatura se explica pela vida e que a vida pode ser salva pela literatura. 

Entretanto, é interessante ver o que diz Carla Benedetti sobre o autor:  

 

Se, portanto, o autor hoje resiste não é simplesmente porque a editoria ou o 

mercado da arte o impedem de desaparecer, mas porque a sua função é 

exigida pelas mesmas modalidades de valorização artística. O que faz de um 

texto um texto literário? O que faz de um objeto uma obra de arte? Eis a 

pergunta da qual partir para embasar toda a questão; porque é a esse recife 

que no mar agitado da modernidade permanece ancorado o autor. Aquilo que 

o mantém vivo são, no nosso tempo, as modalidades mesmas de valorização 

artística
192

.  

 

Outro aspecto que dificulta a compreensão de que também nas escritas de si ou do eu 

existe um autor é a divisão da literatura em categorias e gêneros: ficção, não ficção, romance, 

drama etc. Quando inserimos o texto em uma categoria ou gênero, partimos do pressuposto de 

que algumas categorias podem não ser literatura. Ou seja, categorizam-se textos a partir da 

possibilidade de estes terem um autor que os localize no mundo das letras e da possibilidade 

de alguns textos não serem escritos por um autor semelhante ao autor literário, visto que a 

existência de um autor faz com que um texto seja posto numa prateleira, em vez de ser 

devolvido ao remetente com uma carta padrão de recusa. O autor localiza o livro na prateleira 

hipotética em que o leitor o colocou: 

 

Estás para começar a ler o novo romance Se una notte d'inverno un 

viaggiatore de Italo Calvino. Relaxe. Recolha-te, afasta de ti qualquer outro 

pensamento. Deixa que o mundo que te cerca se desvaneça no indistinto. A 

porta, é melhor fechá-la; do lado de lá há sempre a televisão ligada. Dize-o 

imediatamente aos outros: «Não, não quero ver a televisão! » Levanta a voz, 

se não te ouvem: «Estou lendo! Não quero ser perturbado! » Talvez não o 
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 Se dunque l’autore oggi resiste non è semplicemente perché l’editoria o il mercato dell’arte gli impediscono 

di scomparire, ma perché la sua funzione è richiesta dalle stesse modalità di valorizzazione artistica. Che cos’è 

che fa di un testo un testo letterario? Che cos’è che fa di un oggetto un’opera d’arte? Ecco la domanda da cui 

partire per impostare tutta la questione; perché è a questo scoglio che nel mare agitato della modernità resta 

ancorato l’autore. Ciò che lo mantiene in vita sono, nel nostro tempo, le modalità stesse di valorizzazione 

artistica. (BENEDETTI, 1999, p. 18) 
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tenham ouvido, com todo aquele barulho; dize-o mais forte, grita: «Estou 

começando a ler o novo romance de Italo Calvino! »
193

  

 

É através de cada autor que a literatura é categorizada. Assim, num bloco inscrever-se-

iam o romance em suas subdivisões, tais como o drama, e em outro bloco, textos como o 

diário, cartas, relatórios etc. Não tivemos nenhuma dificuldade em imaginar uma escrita 

autoral para Uma mulher ou os contos de Florbela, embora tenhamos chegado à conclusão 

que poucos desses últimos, os contos de Florbela, possam ser colocados como escrita de si 

vera e propria. Na contramão, foi-nos necessário algum tempo para compreender que por trás 

dos diários e das cartas encontrava-se uma figura autoral diferente das suas representantes 

sociais. Existia um momento em que o autor entrava em cena e definia sobre o que se falaria e 

como o texto seria construído. 

Narrar a vida dá vida à narrativa, posto que esta possui uma autonomia da qual o 

autor apenas segue os traços, no momento da escrita. O autor não domina os atalhos que a 

escrita tomará, por mais que acredite ter algum poder sobre isso ou procure dominá-la. 

Quando se trata de ficção existe um trabalho de pesquisa e planejamento anterior à atividade 

de criação, mas nem sempre esse planejamento será levado a termo, pois a vida que a 

narrativa assume com o ato da escrita guia as mãos do autor com maestria e, ainda que se 

narre a vida, ela não será a vida na sua (im)perfeição; será a percepção que o autor dela 

desenvolveu, privilegiando os aspectos que mais o tocaram ao longo do processo de 

composição. 

Por tudo isso, muitas vezes o planejamento inicial se perde em algum ponto, vírgula 

ou ponto e vírgula. Ao prepararmos nosso projeto, por exemplo, pretendíamos trabalhar 

questões de escrita e autoria em textos de escrita de si em Florbela Espanca e Sibilla Aleramo. 

Para isso, lemos diversos textos sobre o assunto, fizemos cursos, procuramos compreender os 

gêneros textuais inscritos nessa categoria. Confirmamos algumas de nossas intuições, mas 

também percebemos outros percursos possíveis.  

Embora sejam muitas as diferenças entre Florbela e Sibilla, elas se tornam mais 

óbvias na ficção, porque é nela que as máscaras se adaptam melhor e Florbela, através da 

narrativa majoritariamente em terceira pessoa, pareceu assumi-las melhor do que Sibilla. Em 
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 Tradução minha. Stai per cominciare a leggere il nuovo romanzo Se una notte d'inverno un viaggiatore di 

Italo Calvino. Rilassati. Raccogliti, Allontana da te ogni altro pensiero. Lascia che il mondo che ti circonda 

sfumi nell'indistinto. La porta è meglio chiuderla; di là c'è sempre la televisione accesa. Dillo subito, agli altri: 

«No, non voglio vedere la televisione!» Alza la voce, se no non ti sentono: «Sto leggendo! Non voglio essere 

disturbato!» Forse non ti hanno sentito, con tutto quel chiasso; dillo più forte, grida: «Sto cominciando a leggere 

il nuovo romanzo di Italo Calvino! » (CALVINO, 2000, p. 5) 
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nosso corpus, Sibilla parecia não conhecer outra voz narrativa que não fosse a de primeira 

pessoa. Não se trata naturalmente de uma tendência para fingir ou para negar a sua história 

que Florbela tivesse mais do que Sibilla, ou seja, de uma incapacidade para tornar a sua vida 

matéria de ficção, mas da necessidade que nossa poetisa tinha de se afastar da cena, enquanto 

Sibilla desejava mostrar sua história nos mínimos detalhes. 

Uma das questões de escrita que desejávamos entender no decorrer de nosso estudo 

era a dificuldade que se apresentou com os contos de Florbela no que tange à escrita de si e o 

romance Uma mulher, de Sibilla, acerca da definição do gênero. A predominância da terceira 

pessoa do singular introduz um tom impessoal nos contos, coloca a voz narrativa numa 

posição de observação, atribui-lhe uma onisciência, mas a afasta do eu autoral empírico. Os 

temas, entretanto, eram algumas vezes notadamente autobiográficos, mesmo  aparentemente 

sendo atribuídos a terceiros, pois, para nós, o que determina o autobiografismo não é o fato ter 

obrigatoriamente acontecido com o autor, embora essa seja a premissa principal, mas o fato 

ter agido sobre o autor: a morte de Apeles agiu sobre Florbela; a morte da noiva de Apeles, 

algum tempo antes do acidente que o vitimou, também a atingiu porque agiu sobre Apeles e 

tudo o que lhe dizia respeito a atingia.  

A ficção de Florbela divide-se num antes e num depois: antes da morte de Apeles, 

contava histórias; após a morte do irmão, passou a prantear esse evento. Apeles era a sua 

promessa de imortalidade, o filho que não conseguira ter. Perdê-lo foi um golpe demasiado 

duro para uma mulher que já vivera muitas desilusões e tornava-se cada vez mais frágil. 

Existia em Florbela a necessidade de reconfigurar-se e isso a levou a buscar na escrita um 

local de desabafo, mas sem conseguir reviver essa dor adotando um eu autoral empírico. 

Terminou adotando uma voz que sublimasse a dor, algo que conseguiu em parte apenas na 

sua arte. 

Em oposição à voz impessoal que Florbela adotava na ficção, temos o 

autobiografismo levado às últimas consequências por Sibilla. Embora adaptado para atender 

aos objetivos literários, o autobiografismo marcou seu romance de estreia de maneira tão 

contundente a ponto de ser confundido até hoje com autobiografia, mesmo com a palavra 

‘romance’ figurando na capa. Ainda que Sibilla tenha declarado não desejar fazer uma obra de 

arte, mas uma obra de verdade, o que vemos nas páginas de Uma mulher é a verdade de 

Sibilla, uma verdade parcial, como o é a verdade de cada pessoa, influenciada por pitonisas de 

plantão.  
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Se a escrita de si no passado fora usada para adestramento da alma, para meditação, 

para que serviu para Sibilla? Para ela, a escrita de si foi instrumento de denúncia e resgate. 

Sibilla parecia ter uma força inexplicável. Nem o marido bruto, nem a miséria constante a 

afastaram de sua busca por uma mitologia pessoal que a imortalizasse e essa força pessoal 

ganhava ares de fenômeno natural quando a figura da autora entrava em ação. Uma mulher 

não era uma história para prantear os sofrimentos da protagonista, era um romance para servir 

de inspiração às mulheres para que deixassem para trás a vida crucificante que levavam e 

buscassem uma nova vida que fosse, sobretudo intelectualmente, autônoma em relação à 

herança masculina. 

Escrever seu romance em primeira pessoa, sem, no entanto, colocar-se como 

protagonista única permitiu-lhe a criação de uma história exemplar e o caráter de romance de 

formação, subjacente à estrutura autobiográfica, reforça o desejo de escrever um livro que 

mostrasse à mulher que uma vida diferente era possível, desde que se ousasse a rebelião. A 

autora do romance não foi Sibilla, nem Rina, foi a figura autoral que vivia entre esse duplo. A 

escrita em primeira pessoa conferiu maior dramaticidade aos fatos narrados pois os 

personalizou, e o anonimato universalizou-os. Afinal, qualquer mulher poderia ser aquela 

mulher. A lei que dizia ser o estupro não um crime, mas uma ofensa grave à moral, e que 

previa o casamento reparador como punição ao criminoso, aplicava-se a qualquer mulher. 

Ao afastar a figura da protagonista da burguesia de que provinha, Sibilla a 

aproximava da operária que vivia situações semelhantes de agressão, exploração e 

humilhação. A vida deu os argumentos, e a autora costurou-os, após a seleção cuidadosa do 

que deveria constar do romance, porque, afinal, a escrita de si não é a reprodução da vida, no 

máximo é a seleção daquilo que a vida oferece ao autor como argumento literário. Entretanto, 

se foi possível ver que a impostação da voz autoral as diferencia, mostrando uma Sibilla 

pessoal e uma Florbela impessoal, a autobiografia deixa sua marca em ambas e as aproxima, 

no que tange à escolha dos temas tratados. 

Outro gênero textual que analisamos é o da carta. Embora em princípio não 

caracterizada como literatura a comunicação que se dá através da carta pode ser literária, 

dependendo do assunto e dos envolvidos. Imaginar que quem escreve a carta não é um autor é 

um erro, pois qualquer escrita que exija um momento de pausa para a sua confecção fará vir à 

tona o autor que existe em cada pessoa. Ser autor é ser dono de um discurso. Evidentemente, 

nem sempre o autor tem talento poético, ou romanesca. Escrever uma carta pode envolver 
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devaneios ou não, depende da capacidade de organização e concentração do autor, depende da 

veia que o destinatário desperta no autor. 

A escrita de uma carta envolve uma atmosfera diferente daquela de um romance. 

Num romance o autor escreve para um leitor ideal, mas a construção desse leitor é incerta. O 

escritor pode contar com pesquisas feitas pela editora que tentem traçar o perfil do leitor, isso 

quando ele já tem uma editora e existe o interesse em saber para quem se escreve. Porém, 

mesmo com pesquisas, não é possível traçar um perfil claro sobre quem é o leitor. Com as 

cartas essa relação com o leitor muda drasticamente. Mesmo quando nas primeiras cartas não 

se conhece o destinatário, se a correspondência for assídua pode-se fazer uma ideia do perfil 

de quem a lê com o passar do tempo, e a escrita vai se conformando ao leitor. O grau de 

formalidade se ajustará de acordo com o que o autor depreender do destinatário ao receber as 

respostas de suas cartas. 

As cartas de Florbela e Sibilla que analisamos em nossa pesquisa têm traços em 

comum no que tange a argumentos: ambas tratam de amor e literatura, da vida e de injustiças. 

O tom varia conforme cada uma, Florbela escreve as cartas com uma confiança e liberdade 

que não vemos em Sibilla, que tem, em geral, uma escrita mais tensa, embora, naturalmente, 

devamos recordar que se trata de um recorte do seu imenso espólio. De todos os textos de 

escrita de si que analisamos, foi nas cartas que Florbela pareceu mais à vontade. Era, na 

maioria delas, uma correspondente bem humorada, gracejadora. Foram poucas as cartas em 

que o tom brejeiro deu lugar a uma retórica mais tensa, mais dramática. 

Em muitas cartas Florbela e Sibilla trataram de participações em publicações, 

enviando textos, no caso de Sibilla, ou poemas, no caso de Florbela. Já no fim da vida, 

Florbela acertou por carta a organização de seu último livro com Guido Battelli. Foi também 

por carta que Sibilla acertou a publicação de vários artigos seus, que procurou editores para 

que seu namorado Dino Campana pudesse publicar seus poemas. Na mesma carta em que 

falava de amor, procurava meios de sobreviver pela escrita. 

O foco que pretendemos dar à nossa tese foi o de verificar até que ponto há um autor 

nesse tipo de escrita. A alternância de nomes feita por Sibilla mostra uma variação de estados 

de espírito, um desejo de se esconder em determinados momentos ou para determinados 

destinatários, além da impossibilidade de manter uma dada imagem com outros. Florbela 

manteve uma linearidade maior, o modo como escrevia era sempre muito próximo, o nome só 

variava entre o próprio nome e o apelido, Bela.  Não usou qualquer codinome.  
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Será a correspondência, então, uma escrita sem autor, assinada por um sujeito real? 

Ao pensarmos nesse aspecto e recordarmos que o autor entra em jogo no momento em que a 

escrita inicia, chegamos à conclusão de que não, a carta tem sim um autor, ela tem um quê de 

ficção, mesmo que suave, e no caso de Sibilla, o autor assume dois nomes. No entanto, o 

autor da carta é mais variável do que o autor de ficção, pois esse último escreve sempre para 

um leitor ideal, ao passo que o autor da carta escreve para um destinatário específico e 

diferente a cada vez, levando-o a modificar-se conforme o leitor que tem em mente. 

Por último, temos o diário. A escrita diarista pode ser a mais difícil ao se pensar a 

questão da autoria e da escrita de si. No caso dos diários analisados em nosso trabalho, 

sobreveio-nos um trabalho ainda mais complexo, pois devíamos analisar dois diários de 

proporções diferentes sem tratá-los com desigualdade. O diário de Florbela tem sete páginas e 

poucas entradas, enquanto o diário de Sibilla tem mais de quatrocentas e abrange um período 

de quinze anos. Chegamos a considerar a análise de apenas o último ano do diário de Sibilla, 

mas justamente no último ano ela esteve muito doente, com constantes internações e o diário 

não fornecia material para uma análise justa em relação ao seu todo. 

Nitidamente o diário foi para Florbela a última tentativa de superar seus problemas 

pessoais, enquanto que para Sibilla foi um exercício de escrita, que visava à superação do 

bloqueio criativo que a afligia havia vários anos e que, uma vez descoberto como instrumento 

de escrita, assumiu uma função muito superior àquela que lhe foi inicialmente atribuída. O 

diário acabou por ser um reflexo da personalidade de ambas: Florbela, mais introspectiva, 

produziu um diário pequeno; Sibilla, mais grandiloquente, produziu dois diários bastante 

extensos, embora tenhamo-nos ocupado apenas do último. 

Nenhuma das duas adotou um destinatário para o diário, apenas a data para localizar 

no tempo o que lhes acontecia. Como já dissemos exaustivamente, todo texto possui um autor 

e com o diário íntimo não seria diferente e, havendo um autor, haverá decisões e escolhas que 

serão tomadas ao longo da sua confecção. Algumas notícias simplesmente ficarão de fora, 

seja na hora da escrita, seja na hora da publicação. Sibilla fala sobre isto no início de seu 

segundo diário, ao comentar os trâmites para a publicação do anterior, de como ele fora 

editado, mantendo de fora uma quantidade enorme de entradas, quase metade do material 

escrito. Uma mutilação que, no entanto, não lhe tirou a intensidade. O diário torna-se um 

instrumento dos mais interessantes para análise da sociedade, pelo menos no caso de Sibilla, 

em função da grande quantidade de informações sobre o meio cultural italiano que estão 

presentes no seu dia-a-dia.  
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No diário temos o melhor exemplo de escrita de si do nosso corpus. Apesar de seu 

tamanho diminuto, o diário de Florbela parece ser um exemplo melhor, porque se percebe um 

olhar para si maior do que se percebe no de Sibilla. Talvez porque Florbela o tenha escrito 

mais proximamente a seu trágico fim, enquanto Sibilla já o tenha escrito pensando na 

publicação. Afinal, Sibilla sempre teve o intuito de criar uma mitologia e essa escrita tão 

rotineira foi o elemento que mais se prestou a isso, dado que havia muitos anos que não 

editava nada e, depois de Uma mulher, nunca mais obteve um resultado que se tenha sequer 

aproximado de seu romance de estreia em termos de sucesso editorial. 

Chegando ao fim de nosso trabalho, podemos, através do corpus analisado, confirmar 

nossa hipótese de que as autoras estudadas teriam ampliado o espaço literário para outras 

escritoras a partir do momento em que se distanciaram da tradição literária feminina de 

procurar no lar a inspiração para a escrita e escrevendo textos que tratavam da mulher de 

maneira mais autônoma e intimista, agindo como profetisas sem um Apolo. A obra Uma 

mulher foge ao arquétipo do romance feminino da época, pois não realiza um retrato da 

família de então, mas faz uma análise profunda e crítica da estrutura familiar e social em que 

vivia a mulher italiana da época. 

Florbela também rompeu com a estrutura que caracteriza a literatura feminina e ousa 

em temas como o adultério, chegando mesmo a criticar a sociedade puritana que se veste de 

bons modelos, enquanto se traveste de maus exemplos sempre que possível. Ademais, 

devemos levar em conta que nos limitamos apenas à prosa, se tivéssemos nos aventurado 

pelos versos de Florbela, com certeza ampliaríamos nossas conclusões. 

Ao longo da pesquisa que desenvolvemos, descobrimos que Sibilla pode ter sido 

leitora de Florbela. Não temos, obviamente, a ilusão de que tenha sido uma leitora de muitas 

obras, mas, com certeza, Florbela  encantou a italiana, a ponto de fazê-la comprar uma edição 

traduzida de um mesmo livro que havia ganhado em português, provavelmente para confirmar 

o que intuíra ao ler a língua desconhecida: que seus sofrimentos não eram solitários no mundo 

e que não era a única a procurar exprimi-los em folhas de papel. Além do mais, no espólio de 

Sibilla existe um exemplar de um artigo sobre Florbela escrito por Guido Battelli, professor 

italiano, que trabalhou como professor visitante na Universidade de Coimbra, com quem 

Florbela se correspondeu e que se tornou grande divulgador de seu trabalho na Itália. 

Florbela, através de Battelli também conheceu poesias de Sibilla, conforme lemos em duas 

das cartas trocadas com o professor italiano. 
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Essa escolha por caminhos próprios, nem sempre apropriados ao que se esperava da 

autoria feminina, derrubam barreiras que represavam a criatividade feminina e mantinham a 

autoria feminina escrava de uma moral muito recomendada e pouco praticada. Rompendo 

essas amarras, outras mulheres se sentiram mais livres para trilhar novas estradas e criar obras 

mais livres e críticas, iluminando sempre mais o caminho para mais outras darem novas vidas 

à narrativa feminina. 
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CONCLUSÃO 

O autor deveria morrer depois de escrever 

Para não perturbar o caminho do texto 

Umberto Eco 

 

Ao longo de nossa tese buscamos em primeiro lugar confirmar se nossa hipótese era 

verdadeira: se Florbela e Sibilla teriam contribuído para a ampliação do espaço literário 

destinado às mulheres escritoras. Para poder confirmá-la, entretanto, precisávamos primeiro 

entender a questão autoral, pois, em nossa opinião, não é através da vida que viveram que elas 

realizaram essa ampliação, mas pelas escolhas autorais que fizeram, demonstrando, como 

autoras, ir além do que se esperava de mulheres que escreviam e mostrando às suas sucessoras 

o “caminho das pedras”. Essa originalidade, porém, é fruto das pessoas que se tornaram ao 

longo da vida, que, por sua vez, é resultado das experiências que viveram, o que lhes permitiu 

plasmar essa vivência em obra literária. Por isso optamos pela escrita de si, pois é nela que 

observamos melhor como o entorno colabora fornecendo o material necessário para o 

processo literário. Além disso, é a vida vivida que diferencia a redação masculina da 

feminina: vivendo experiências diferentes, não é possível esperar que o resultado alcançado 

seja igual. Ainda que o autor não seja visto, ou não deva ser, como masculino ou feminino, se 

a vida influencia a arte, experiências diversas criarão autores diferentes. E homens e mulheres 

são diferentes, nem melhores ou piores, apenas diferentes. 

O autor a que nos dedicamos ao longo dessas páginas não foi o empírico. Não nos 

interessava buscar chaves de interpretação em suas histórias de vida, por isso decidimos 

entender os mecanismos de criação do textual, aquele que Calvino disse ser o primeiro 

personagem a ser criado para poder iniciar a escrita de um texto literário. Esse autor, que tanta 

confusão gerou de aproximadamente dois séculos para cá, quando começaram os escritos 

sobre sua figura, deve ser visto como um elemento de categorização. Ele agrupa determinados 

discursos em áreas variadas. Ele, como função, “é característica do modo de existência, de 

circulação e de funcionamento de alguns discursos no interior de uma sociedade”
194

. Com 

efeito, se ele agrupa discursos diversos em áreas diferentes, entende-se que ele seja múltiplo. 

Não existe um único e onipresente autor textual para todos os textos. Para cada enunciação 

entra em jogo um autor específico para aquele momento. Mesmo para um único autor 

empírico existem autores textuais diversos, do mesmo modo que, para gêneros iguais, 

conforme as circunstâncias, poderão surgir autores diferentes.  

                                                 
194

 (FOUCAULT, s/d, p. 46) 



138 

 

 

 

Os gêneros textuais a que nos dedicamos foram os diários íntimos, as cartas e a 

ficção autobiográfica. Além desses, analisamos também um caderno de anotações e alguns 

artigos de Sibilla que tratavam de assuntos relacionados à escrita feminina. Em todos eles, 

percebemos rastros do autor textual, pois, como disse Maraini, “a escritura é projeto, ciência, 

construção, não tem nada a ver com a natureza, mas, se tem a ver com alguma coisa, é com a 

sabedoria e com o profissionalismo
195

. 

A análise do nosso corpus nos ofereceu um retrato de diferentes Florbelas e Sibillas 

ao longo de nossa pesquisa. Nossas autoras assumiam feições diversas conforme o gênero 

textual estudado. A Florbela audaz das cartas, que constantemente se desnudava aos 

destinatários, não era a mesma que buscava incessantemente desaparecer nas linhas dos 

contos. No corpus de correspondência encontramos uma Florbela que pede à amiga Júlia para 

guardar suas cartas de modo que possam ser “publicadas depois da minha morte como 

produções ilustres do maior talento dos tempos modernos”
196

. Da sua produção ficcional em 

prosa existe apenas um conto em primeira pessoa. Mesmo assim, trata-se de um conto 

alegórico, do qual, de autobiográfico, se extrai apenas o cansaço perante a vida. Nos outros 

contos, nos quais podemos perceber traços autobiográficos com mais facilidade, a pessoa do 

discurso escolhida é sempre a terceira, transferindo ao personagem as suas dores, para, quem 

sabe, sublimá-las. Além disso, nos contos Florbela encontra espaço para criticar a hipocrisia 

da sociedade. Ela já o fizera em cartas, ao criticar, por exemplo, o casamento, mas nos contos 

essas críticas obtêm maior visibilidade.  

Em seu diário Florbela declara tê-lo escrito sem visar “nenhum objectivo, não tenho 

em vista nenhum fim”
197

. Sua angústia torna-se bastante visível em sua escrita, mas, dado o 

modo como terminou sua jornada, falar de sua angústia a um interlocutor imaginário não a 

ajudou a superar as questões que a incomodavam. A doença que a afligia, a morte prematura 

do irmão, seu ‘amigo morto’
198

, a solidão, todos esses sentimentos e temas encontraram seu 

lugar no diário. Entretanto, a pluralidade temática e a fecundidade verbal que encontramos nas 

cartas não se repetem no diário, em geral econômico e com entradas irregulares. 

                                                 
195

 la scrittura è progetto, scienza, costruzione, non ha niente a che vedere con la natura, ma semmai con la 

sapienza e con la professionalità” (MARAINI, 2002, p. 63) 
196

 (ESPANCA, 1995, P. 64) Mantivemos o itálico conforme a obra de referência, mas acreditamos que seja uma 

intervenção da editora para sinalizar alguma marca especial no original, tenha sido ela manuscrita ou 

datilografada. 
197

 (ESPANCA, 1995, P. 234) 
198

 (ESPANCA, 1995, P. 235) 
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Nossa outra autora, Sibilla, tem um perfil bastante diferente. A abundância de 

material quase ofusca o conteúdo. Apesar de sua obra não ter muitos volumes e parte dessa 

publicação ser constituída de cartas, as que foram publicadas são, em maioria, de cunho 

amoroso. Dos cerca de 3.000 missivistas com quem se correspondeu ao longo da vida, 

gerando um acervo de cerca de 15.000 cartas, pessoas das mais variadas esferas sociais, 

artistas, políticos etc. parece-nos difícil compreender por que o interesse se restringe à esfera 

privada, com cartas muitas vezes difíceis de analisar pela escassez de assunto não relacionado 

a questões românticas.  

Dos livros com que trabalhamos, três não se dedicavam à publicação de cartas de 

amor, que são os de Baldini, Ravizza e Key. As cartas de Cardarelli, Papini, Campana e 

Poletti foram publicadas porque, entre outros assuntos, tratavam de amor. Entretanto, mesmo 

com assuntos afetivos dominando a cena, sempre vinha à tona algo sobre escrita, sobre 

processos literários, sobre publicações. Quem é autor o é sempre. O diário foi a obra à qual se 

dedicou com mais afinco. Os dois volumes que publicou, um ainda em vida, somam 20 anos e 

vão dos 64 aos quase 84 anos de sua longa vida. O que era para ser um exercício para 

recuperar o caminho das letras acabou por se tornar sua principal obra. Depois de iniciar a 

escrita de diários, publicou apenas dois livros: Selva d’amore, poesias, em 1947, e Il mondo è 

adolescente, uma coletânea de prosas, em 1949. Nos quase onze anos que ainda viveu, além 

do último diário, publicado postumamente, escreveu apenas artigos para revistas. 

Na ficção, nos debruçamos sobre o romance Uma mulher, sua primeira publicação. 

Trata-se de uma obra que transita por vários gêneros, mas que muitas vezes é vista como uma 

autobiografia. Essa visão nos incomodou desde o princípio e, para superá-la, buscamos 

diversas soluções. Chegamos inclusive a pensar numa nova saída, a que daríamos o nome de 

tanatoficção, mas, com a convicção de que a história contada inseria-se perfeitamente no 

espaço biográfico, chegamos à conclusão de que era desnecessário criar uma nomenclatura 

que, provavelmente, não daria conta do problema. A narrativa foi recebida com grande 

euforia pelo movimento feminista e por parte da crítica, ao mesmo tempo que parte da 

sociedade a recebeu com escândalo. Embora seja escrita em primeira pessoa, nós a vemos 

como uma obra universal, da qual cada leitor pode tomar para si a paternidade, tornando-se 

protagonista e fazendo da história particular uma parte da biografia de cada mulher. A 

desobediência civil proposta em seu romance foi seguida mais tarde por artigos em que 

denunciava a ausência de uma escrita original feita por mulheres e de uma consciência 

genuinamente feminina. A mulher, denunciava Sibilla, imitava o homem na arte, mas por não 
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ter uma experiência de vida semelhante, imitava-o mediocremente. A denúncia era uma 

provocação para que a mulher buscasse dentro de si a matéria prima de sua produção artística 

e desenvolvesse um espírito próprio, diferente do masculino.  

Recordando rapidamente o que desenvolvemos nas páginas anteriores, podemos 

afirmar que percebemos nos textos citados e analisados a figura do autor textual, dadas as 

estratégias de construção dos mesmos, e vemos na construção da própria alteridade o modo 

como essas mulheres contribuíram para a ampliação do cenário literário feminino. Quando 

Sibilla fala a Ellen Key sobre a protagonista de Uma mulher referindo-se a ela como ‘a 

mulher’ e não como ‘eu’, ela deixa claro, já em 1907, que a personagem não é ela, mas uma 

criação sua. Tal separação, somada ao que diria anos depois de que uma escritora existe 

somente em seus livros, nos faz ver uma consciência da existência de um outro eu, que é o 

autor textual. Só o autor textual pode mostrar o que os personagens são. O autor empírico é 

apenas uma fotografia no imaginário do leitor mais inocente. Os biografemas que vemos 

publicados não são seus. As herdeiras literárias de Florbela e Sibilla mantêm vivas a essência 

e os sonhos de nossas escritoras. Se Florbela e Sibilla as vissem, descansariam satisfeitas. 

Elas, como autoras empíricas, podem ter morrido, suas obras, não. 
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ANEXO 

 

 

Biografia Literária: 

 

Indicamos aqui apenas os livros publicados em vida, pois são aqueles sobre os quais 

ambas opinaram e decidiram. As publicações póstumas, ainda que sejam suas, já mostram 

o olhar de outra pessoa. 

 

FLORBELA ESPANCA. 

 

Poesia: 

 

Livro de Mágoas, Lisboa: Tipografia Maurício, 1919. 

Livro de Sóror Saudade, Lisboa: Tipografia A Americana, 1923. 

 

 

 

SIBILLA ALERAMO. 

 

Prosa. 

 

Una donna. Società tipografico-editrice nazionale: Roma-Torino,1906. 

Il passaggio. Treves: Milano, 1919. 

Andando e stando. R. Bemporad & figlio: Firenze, 1921. 

Trasfigurazione. R. Bemporad e Figlio: Firenze,  1922. 

Il mio primo amore. Con un disegno di Primo Conti; uno scritto di Alfredo  

Panzini; [in appendice] Cronache della quindicina. Grafiche romane  

Ars nova: Roma, 1924. 

Amo dunque sono. Mondadori: Milano, 1927. 

Gioie d'occasione miscellanea. Mondadori: Milano, 1930. 

Il frustino. Mondadori: Milano, 1932. 
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FLORBELA ESPANCA: 

 

DIÁRIO: 

 

JANEIRO 1930 

 

7 – Para mim? Para ti? Para ninguém. Quero atirar para aqui, negligentemente, 

sem pretensões de estilo, sem análises filosóficas, o que os ouvidos dos outros não 

recolhem: reflexões, impressões, ideias, maneiras de ver, de sentir – todo o meu espírito 

paradoxal, talvez frívolo, talvez profundo. 

Foram-se, há muito, os vinte anos, a época das análises, das complicadas dissecações 

interiores. Compreendi por fim que nada compreendi, que mesmo nada poderia ter 

compreendido de mim. Restam-me os outros… talvez por eles eu possa chegar às infinitas 

possibilidades do meu ser misterioso, intangível, secreto. 

Nas horas que se desagregam, que desfio entre os meus dedos parados, sou a que sabe 

sempre que horas são, que dia é, o que faz hoje, amanhã, depois. Não sinto deslizar o 

tempo através de mim, sou eu que deslizo através dele e sinto-me passar com a 

consciência nítida dos minutos que passam e dos que se vão seguir. Como compreender a 

amargura desta amargura? Onde paras tu, ó Imprevisto, que vestes cor-de-rosa tantas 

vidas? Deus malicioso e frívolo que tão lindos mantos teces sobre os ombros das mulheres 

que vivem? Para mim és um fantoche, ora amável ora rabugento, de que eu conheço todos 

os fios, de quem eu sei de cor todas as contorções. «Attendre sans espérer» poderia ser a 

minha divisa, a divisa do meu tédio que ainda se dá ao prazer de fazer frases. 

Não tenho nenhum intuito especial ao escrever estas linhas, não viso nenhum objetivo, 

não tenho em vista nenhum fim. Quando morrer, é possível que alguém, ao ler estes 

descosidos monólogos, leia o que sente sem o saber dizer, que essa coisa tão rara neste 

mundo – uma alma – se debruce com um pouco de piedade, um pouco de compreensão, 

em silêncio sobre o que eu fui ou o que julguei ser. E realize o que eu não pude: conhecer-

me. 

 

8 – Viver não é parar: é continuamente renascer. As cinzas não aquecem; as 

águas estagnadas cheiram mal. Bela! Bela! não vale recordar o passado! O que tu foste, só 

tu o sabes: uma corajosa rapariga, sempre sincera para consigo mesma. 
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E consola-te, que esse pouco já é alguma coisa. Lembra-te que detestas os truques e os 

prestidigitadores. Não há na tua vida um só acto covarde, pois não? Então que mais 

queres, num mundo em que toda a gente o é… mais ou menos? Honesta sem preconceitos, 

amorosa sem luxúria, casta sem formalidades, recta sem princípios e sempre viva, 

exaltantemente viva, miraculosamente viva
199

, a palpitar de seiva quente como as flores da 

tua bárbara charneca! 

9  – Os olhos do meu cão enternecem-me. Em que rosto humano, num outro 

mundo, vi já estes olhos de veludo doirado, de cantos ligeiramente macerados, com este 

mesmo olhar pueril e grave, entre enterrogativo e ansioso? 

10 – A minha modesta «chaise» faz-me lembrar - «excusez du peu…» - o Estoril 

em julho: azul do mar, pássaros esquisitos todos asas, gerânios vermelhos em grandes 

umbelas floridas. Passo nela o melhor do meu tempo. Acendo um cigarro… e o fumo, 

dum cinzento azulado, eleva-se quase a direito, até ao tecto, todo pintalgado duma bizarra 

folhagem roxa, e de exóticas rosas em dois tons de alaranjado, flores de papel inventadas 

por crianças para divertir bonecas. E a minha «rêverie» eleva-se com o fumo, adelgaça-se, 

espraia-se, espiritualiza-se. E o meu olhar acaricia, de passagem, o vulto do meu irmão: o 

meu amigo morto; demora-se, encantado, nas flores das minhas jarras, agora: andorinhas 

todas brancas, lírios roxos feitos de finos crepes «georgette», camélias vestidas de duras 

sedas pálidas. A chuva, lá fora, trauteia baixinho a sua clara e doce cantiga de inverno, a 

sua eterna melodia simples que embala e apazigua. Sinto-me só. Quantas coisas lindas e 

tristes eu diria agora a alguém que não existe! 

11 – Como me lembra hoje o jardim da Faculdade! A minha recordação veste-o 

do roxo de todas as suas violetas, nesta evocação dum passado há tanto perdido! Maria 

Albertina, Tarroso, Regado, Camélier, Fontes, tantas, tantas sombras! Tantos mortos já! 

Jardim por onde ecoaram tantos gritos, tantos risos, tantas «blagues», todo o viço e o 

frémito das nossas irriquietas mocidades, por onde vogaram, confiantes e exaltados, todos 

os sonhos das nossas almas que ainda acreditavam na glória, na riqueza, na vida e em 

maravilhosos destinos de lenda! Não gostaria de o tornar a ver; já não é o nosso jardim; as 

violetas já não são as nossas violetas, e aquela árvore grande que parecia debruçar-se a 

ouvir-nos, meus amigos vivos, meus amigos mortos, já decerto não nos reconheceria… 

                                                 
199

 Menos de 11 meses depois Florbela viria a tomar uma overdose de barbitúricos. 
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21 – É um encanto agora, quase todos os dias renovado, o meu passeio pela Boavista. Como 

as árvores se enfeitam, espreitando a Primavera! Polvilham-se de oiro as mimosas, ao 

crepúsculo riem, num riso diabólico, as peónias, vestem as magnólias os seus vestidos de 

baile: brancos, rosados, cor de lilás… saias compridas quase a roçar o chão. Para aquela 

pequenina, toda empertigada, em bicos de pés, no seu tapete de veludo, è talvez este 

Inverno, o seu vestido de baile. Tão nova ainda! Uma rapariguinha de quinze anos. E que 

nome terá aquela senhora tão alta, toda de roxo, que me diz sempre adeus, quando passo, 

em lindos gestos comovidos? E a outra, mais adiante, de lenço cor-de-rosa, amarrado à 

cabeça airosa, como uma alentejana? Eu que tenho esgotado todas as sensações artísticas, 

sentimentais, intelectuais, todas as emoções que a minha poderosa imaginação de 

criaturinha fantástica e estranha tem sabido bordar no tecido incolor da minha vida 

medíocre, não esgotei ainda, graças aos deuses, o arrepio de prazer, o estremecimento de 

entusiasmo, este «élan» quase divino, para tudo o que é belo, grande e puro: flor a abrir ou 

tinta de crespúsculo, raminho de árvore, ou gota de chuva, cores, linhas, perfumes, asas, 

todas as belas coisas que me consolam do resto. Serei eu apenas uma panteísta? 

22 – Faço às vezes o gesto de quem segura um filho ao colo. Um filho, um filho de carne e 

osso, não me interessaria talvez, agora… mas sorrio a este que é apenas amor nos meus 

braços. 

23 – Endiabrada Bela! Estranha abelha que dos mais doces cálices só sabes extrair fel! «Para 

que quer esta criatura a inteligência, se não há meio de ser feliz?», dizia, dantes, meu pai, 

indignado. Ó ingénuo pai de 60 anos?... Só se pode ser feliz simplificando, simplificando 

sempre, arrancando, diminuindo, esmagando, reduzindo; e a inteligência cria em volta de 

nós um mar imenso de ondas, de espumas, de destroços, no meio do qual somos depois o 

náufrago que se revolta, que se debate em vão, que não quer desaparecer sem estreitar de 

encontro ao peito qualquer coisa que anda longe: raio de sol ou reflexo de estrelas. E todos 

os astros moram lá no alto, ó ingénuo pai de 60 anos! 

24 – O «Diário» de Maria Bashkirtseff é qualquer coisa de profundamente triste, de 

tragicamente humano. Só não entendo naquela grande alma o medo da morte. O espectro 

da morte, a ideia da morte, apavora-a, espanta-a, indigna-a. É sua única fraqueza. «Il 

faudra donc mourir, misérable.» «Mourir? J’en ai très peur… Et je ne veux pas.» «Je veux 

vivre, moi, quand même et malgré tout…» «Mon corps pleure et crie mais quelque chose 

qui est au dessus de moi, se réjouit de vivre, quand même…» Mas que imensa alma! 

Queria o amor, queria a glória, o poder, a riqueza, a felicidade, queria tudo. E morreu com 



153 

 

 

 

pouco mais de vinte anos, gritando até o fim que não queria morrer. Como não 

compreendeu ela que o único remate possível à cúpula do seu maravilhoso palácio de 

quimeras, de ambições, de amor, de glória, poderia apenas ser realizado por essas linhas 

serenas, puríssimas, indecifráveis, que só a morte sabe esculpir? Os seus vinte anos não 

chegaram a compreender o alto e supremo símbolo das mãos que se cruzam, vazias dessa 

maré de sonhos que a vida, em amargo fluxo e refluxo, leva e traz constantemente. 

Princesinha exilada, porque não soubeste tu murmurar, encolhendo os ombros, o teu doce 

e sereno «nitchevo» de eslava?... 

 

FEVEREIRO 

 

03 - Chuva, vento, dores, tristeza... e sempre a Florbela, a Florbela, a Florbela!! Gostaria de 

endoidecer: Carlos Magno ou Semíramis, perseguidora ou perseguida, a chorar ou a rir, 

Eu seria outra, outra, outra! Não saberia sequer que os meus sonhos eram sonhos: o 

mundo estaria todo povoado de verdades. Os meus exércitos seriam meus, as minhas 

pedras preciosas seriam minhas; cóleras, pavores, lágrimas, gargalhadas, tudo isso seria 

realmente meu. E uma gota de água seria um astro, uma espiguinha de erva, uma seara, e 

um ramo de árvore, uma floresta. Ser doido é a única forma de possuir e a maneira de ser 

alguma coisa de firme neste mundo. 

04 – Ó Bela imbecil, trouxa, como tu dizias, irmão querido. Trouxa… trouxa de farrapos, 

miseravelmente esfarrapados. Dentro, há talvez oiro e pedrarias, o vestido de Cendrillon, a 

coroa de rosas de Titânia, a esmeralda de Nero, a lâmpada de Aladim, a taça do rei de 

Thule… Quem sabe, se ainda ninguém a desatou?... 

06 – A minha vida! Que «gâchis!» Se eu nem mesmo sei o que quero! 

16- Que personagem irritante o deste romance idiota «La ville du Sourire»! «Je me demande 

vingt fois, un soir, si je me coucherai à neuf heures ou si je courrai au dancing et je 

balance encore, à onze heures sur la chaise…» E gaba-se este pastel de que as mulheres o 

perseguiam!... Um homem sem vontade, sem energia, sem coragem, nunca pode ser 

verdadeiramente amado. 

Ah, ser homem, e um belo impossível trancar-me um caminho por onde eu quisesse 

passar! 

19- Que me importa a estima dos outros se eu tenho a minha? Que me importa a mediocridade 

do mundo se Eu sou Eu? Que importa o desalento da vida se há a morte? Com tantas 
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riquezas porque sentir-me pobre? E os meus versos e a minha alma, e os meus sonhos, e 

os montes e as rosas e a canção dos sapos nas ervas húmidas e a minha charneca 

alentejana e os olivais vestidos de «Gata Borralheira» e o assombro dos crepúsculos e o 

murmúrio das noites… então isto não é nada? Napoleão de saias, que império desejas? 

Que mundos queres conquistar? Estás, decididamente, atacada de delírio de grandezas!… 

22- O olhar dum bicho comove-me mais profundamente que um olhar humano. Há lá dentro 

uma alma que quer falar e não pode, princesa encantada por qualquer fada má. Num 

grande esforço de compreensão, debruço-me, mergulho os meus olhos nos olhos do meu 

cão: tu que queres? E os olhos repreendem-me e eu não entendo… Ah, ter quatro patas e 

compreender a súplica humilde, a angustiosa ansiedade daquele olhar! Afinal… de que 

tendes vós orgulho, ó gentes?... 

23- A vida tem a incoêrencia de um sonho. E quem sabe se realmente estaremos a dormir e a 

sonhar e acabaremos por despertar um dia? Será a esse despertar que os católicos chamam 

Deus? 

28- Estou tão magrita! A lâmina vai corroendo a bainha, a pouco e pouco, mas 

implacavelmente, com segurança. Devo ter por alma um diamante ou uma labareda e sinto 

nela a beleza inquietante e misteriosa das obras incompletas e mutiladas. 

 

MARÇO 

 

13- O Luís tem no íntimo, embora não o confesse, um grande orgulho por não ser capaz de 

amar doidamente uma mulher. Como é que, sendo ele tão inteligente, não compreende 

esta verdade tão simples: que aquele que não tem nada para dar é que é pobre? Assim, nas 

suas aventuras sentimentais, dá, em troca de pedras preciosas, dinheiro falso e… como 

cada um dá o que tem, elas dão sempre pedras preciosas e ele continua a dar dinheiro 

falso. E, quando chegar a morte, terá ignorado dois dos maiores prazeres da vida: o prazer 

de possuir pedras preciosas e o prazer de as dar. 

16- Imagino-me, em certos momentos, uma princesinha, sobre um terraço, sentada num 

tapete. Em volta… tanta coisa! Bichos, flores, bonecos… brinquedos. Às vezes a 

princesinha aborrece-se de brincar e fica, horas e horas, esquecida, a cismar num outro 

mundo onde houvesse brinquedos maiores, mais belos e mais sólidos. 

 

ABRIL 
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20 - Ponho-me, às vezes, a olhar para o espelho a examinar-me, feição por feição: os olhos, a 

boca, o modelado da fronte, a curva das pálpebras, a linha da face… E esta amálgama 

grosseira e feia, grotesca e miserável, saberia fazer versos? Ah, não! Existe outra coisa… 

mas o quê? Afinal, para que pensar? Viver é não saber que se vive. Procurar o sentido da 

vida, sem mesmo saber se algum sentido tem, é tarefa de poetas e neurasténicos. Só uma 

visão de conjunto pode aproximar-se da verdade. Examinar em detalhes é criar novos 

detalhes. Por debaixo da cor está o desenho firme, e só se encontra o que não se procura. 

Porque me não esqueço eu de viver… para viver? 

28 - Não tenho forças, não tenho energia, não tenho coragem para nada. Sinto-me afundar. 

Sou o ramo de salgueiro que se inclina e diz sim a todos os ventos. 

 

MAIO 

 

02 - «La Monnaie de Singe», de Delarne-Mardrus, encantou-me, positivamente; sem ser, de 

maneira nenhuma, uma obra-prima é um livro adorável. À parte a sua estrutura um pouco 

frágil, os seus exageros, o seu tom um pouco forçado de demonstração, é realmente 

qualquer coisa de bom. A sua «petite fille toute en or», longínqua como um ídolo, é um 

magnífico pretexto para magníficas páginas cheias de coração e de graça. «La jalousie et 

la haine sont des formes de l’hommage. C’est un encens amer, mais le plus précieux des 

encens, celui que les médiocres ne connaitront.» Como é verdade! Este livro tem para 

mim o valor de me ter debruçado sobre ele como se tivesse debruçado sobre minha alma 

de rapariga. Lembro dela ter sido, dantes, um pouco, a alma corajosa e bravia, terna e 

inquieta duma «petite fille toute en or». E, também a mim, foi sempre em «monnaie de 

singe» que a esmola da ternura me foi dada… 

 

 

JULHO 

 

16- Até hoje, todas as minhas cartas de amor não são mais que a realização da minha 

necessidade de fazer frases. Se o «Prince Charmant» vier, que lhe direi eu de novo, de 

sincero, de verdadeiramente sentido? Tão pobres somos que as mesmas palavras nos 

servem para exprimir a mentira e a verdade! 
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AGOSTO 

02- Está escrito que hei-de ser sempre a mesma eterna isolada… Porquê? 

 

SETEMBRO 

01- A águia, será uma águia a valer ou simplesmente um milhafre? 

06- Tenho pela mentira um horror quase físico. Sinto-a à distância e agora… neste mesmo 

momento… sinto-a vaguear, asquerosa e suja, em volta da minha alma que vibra no 

orgulho de ser pura. Se os outros não me conhecem, eu conheço-me, e tenho orgulho, um 

incomensurável orgulho de mim! 

 

OUTUBRO 

08 - Era simplesmente um milhafre… Guardar-me intacta, como um cristal transparente, para 

quê? Mas não imitemos Jeremias… só na alma é que a lama não apaga; aquela com que 

nos salpicam, sai com água limpa. 

 

NOVEMBRO 

15- Não, não e não! 

20- A morte definitiva ou a morte transfiguradora? Mas que importa o que está para além? 

     «Seja o que for, será melhor que o mundo!  

     Tudo será melhor que esta vida!» 

24 - Há uma serenidade consciente da sua força na linha firme daquele perfil. As mãos têm 

raça e nobreza; o sorriso, ironia e bondade; os olhos… não se examinam: deslumbram. 

Deve ter vivido dez vidas numa só vida. Há sonhos mortos, como violetas esmagadas, na 

pele fina e macerada das pálpebras. Que rastros deixarão na minha vida aqueles passos, 

silenciosos, seguros, que sabem o caminho, todos os caminhos da terra? 

29 - «La tendresse humaine ne peut s’exprimer que par seul geste: celui d’ouvrir et de 

refermer les bras.» 

 

DEZEMBRO 

 

01- E não haver gestos novos nem palavras novas! 
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CARTA: 

 

2-12-1930 

 

Lena
200

 querida 

 

Vou amanhã mandar-te, hoje já é muito tarde, o dinheiro para vires passar os meus 

anos e mais uns diazinhos. Foi o presente de anos que o Mário me deu, e não me podia dar 

outro que maior prazer me fizesse; só lamento que o pobre esteja tão a curto de massas com a 

morte do meu sogro, que deixou tudo atrapalhadíssimo, para não poder de maneira nenhuma 

fazer as coisas doutra maneira. Vou expor-te o programa, a ti e ao Fred, è claro. Sem ele nada 

feito… mas conto com a sua bondade e a sua amizade por mim para aceitar o programa que 

infelizmente não pode ser outro. 

Mando-te, não pode ser mais, dinheiro para o teu bilhete de ida em 2ª classe no 

rápido, e mais 20$00 para carregador e táxi em Lisboa. Traz a Mily, que é muito pequena para 

a deixares 15 dias, e não faz diferença porque dizes que tem 3 anos e não paga nada. O Zé 

Pedro tem que ficar. Com a ida e a volta fazia uma diferença de 100$00. E massas? Onde 

apanhá-las? Tem lá muita gente absolutamente de confiança com quem ficar, não falando no 

pai, e escusa de perder o colégio. E depois são só 15 dias, porque no dia 22 vou contigo para 

baixo passar lá o Natal com vocês, seguindo depois para a charneca. Está bem assim? Não 

pode ser doutra forma! O dinheiro para a volta cá to dou quando voltarmos. E não te 

preocupes com coisas de casa. Estão todos contentíssimos por te verem. E eu, Lena! Há muito 

tempo não me sinto tão feliz. Pelo amor de Deus, não me dêem a desilusão de não te ver cá 

estes 15 dias, seria uma crueldade. Eu estou doente, e a minha irmãzinha faz-me falta. Vem 

logo que tenhas o dinheiro. Era preferível o rápido da manhã, mas escolhe e telegrafa para te 

irmos esperar. Vem sábado, o mais tardar, porque na segunda são os meus anos e domingo 

temos que arranjar os salões. Se de maneira nenhuma puderes vir, torna a mandar-me o 

dinheiro, sim? Assim combinei com o Mário e eu não quero desgostá-lo, já que foi tão gentil. 

Vem depressa, depressa. Beijos a todos. Tua, 

           Bela. 

 

                                                 
200

 Helena Calás Lopes, amiga de Florbela, que chegou apenas na segunda, encontrando Florbela já morta e ao 

invés de organizar o aniversário, organizou o funeral. 
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 CONTO: 

 

A OFERTA DO DESTINO
201

 

À Vina
202

 

 

Um dia, o destino, trôpego velho de cabelos cor da neve, deu-me uns sapatos e disse-

me: 

— Aqui tens estes sapatos de ferro, calça-os e caminha… Caminha sempre, sem 

descanso nem fadiga, vai sempre avante e não te detenhas, não pares nunca!... A estrada da 

vida tem trechos de céu e paisagens infernais; não te assuste a escuridão, nem te deslumbres 

com a claridade; nem um minuto sequer te detenhas à beira da estrada; deixa florir os 

malmequeres, deixa cantar os rouxinóis. Quer seja lisa, quer seja alcantilada a imensa estrada, 

caminha, caminha sempre! Não pares nunca! Um dia, os sapatos hão-de romper-se; deter-te-

ás então. È que terás encontrado, enfim, os olhos perturbadores e pronfudos, a boca 

embriagante e fatal que há-de prender-te para todo o sempre! 

Isto disse-me um dia o destino, trôpego velho de cabelos cor da neve. 

Calcei os sapatos e caminhei. O luar era profundo; às vezes, cantavam nas matas os 

rouxinóis… Outras vezes, ao sol ardente do meio dia desabrochavam as rosas, vermelhas 

como beijos de sangue; as borboletas traziam nas asas, finas como farrapos de seda, os 

perfumes delirantes de milhares de corolas! Outras vezes ainda, nem uma estrela no céu, nem 

um perfume na terra, e eu ouvia a meus pés a voz de algum imenso abismo. Passei pelo reino 

do sonho, pelo país da esperança e do amor que, ao longe, banhado pelo sol, dá a impressão 

duma imensa esmeralda, e vi também as terras tristes da saudade, onde o luar chora noite e 

dia! Não me detive um só instante! O coração ficou-me a pedaços dispersos pelos caminhos 

que percorri, mas eu caminhei sempre, sem fraquejar um só momento!... Há muito tempo que 

ando, tenho quase cem anos já, os meus cabelos tornam-se da cor do linho, e o meu frágil 

corpo inclina-se suavemente para a terra, como uma fraca haste sacudida pela nortada. 

Começo a sentir-me cansada, os meus passos vão sendo vagarosos na estrada imensa da vida! 

E os sapatos inda não se romperam! 

Onde estareis vós, ó olhos perturbadores e profundos, ó boca embriagante e fatal que 

há-de prender-me para todo o sempre?!... 

                                                 
201

 Único conto narrado em primeira pessoa. 
202

 Ludovina Rocha. 
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SIBILLA ALERAMO 

 

CARTAS: 

71. 

[Campana a Aleramo]. 

[Livorno, 4 de Janeiro de 1917] (1). 

 

Rina minha
203

 

como descrever-te o olhar idiota desta gente depois de ter sido beijado pelo teu! Rina 

eu poderia renunciar a ti, mas para sempre. Tão bela "como um sonho" poderia esquecer-te 

somente para ir muito longe e não retornar mais. Diante das coisas muito grandes sinto a 

inutilidade da vida. O mar ontem estava discretamente belo. Fui de noite ao mar. Havia visto 

os montes pisanos velados dos quais surge a lua de Dannunzio sem fogo dos quais lemos e 

dois aeroplanos que voavam sobre o trem. Minha virgem porque lemos d'Annunzio antes de 

partir? (2) Ninguém como ele sabe envelhecer uma mulher ou uma paisagem. Meu amor 

como queres que te ame? Pálida, com uma vida sem rumo (3) como com o seu direito o 

maquinista desbota a paisagem e profana o céu que não conquista? Tolices? Mas sabes o 

quanto sofri! 

Eis aquilo que nos separa. Não vi e não verei ninguém. Não demasiadas coisas me 

dizes. Pensa que para viver o absurdo do nosso amor precisas de toda a tua graça. Quando 

sempre talvez nunca palavras giravam no sótão do meu cérebro. A cidade é uma série de 

caixotões tolos. Unido à ombreira da paisagem olho o mar sem palavras, sem ideias. 

Meu amor meu amor A Gorgona é um dorso distante sobre o mar abandonada lá 

embaixo do pôr-do-sol. Tu agora me conheces e poderíamos viver distantes se não me 

abandonasses com os pensamentos. Uma vez na Sardenha entrei em uma casa com uma velha 

lanterna de ferro que iluminava a parede de granito. Fora a rua dava sobre a costa pedregosa 

que descia do planalto ao mar. Essa lembrança que não lembra nadaé tão forte em mim! A 

costa branca de pedras havia bebido o pôr do sol escuro e vermelho que fechava a ilha e então 

com a lanterna enferrujada somente as estrelas sobre o planalto brilhavam para mim em 

Garcia. Eu beijei a parede de granito sem pensar e não sei ainda porquê. Recordo que naquela 

casa estava a sarda esposa do alcoolizado amigo do amigo do nosso amigo. Bebemos o  

                                                 
203

 Trata-se da carta que teria sido subtraída por Franco Matacotta e a partir da qual escrevera um artigo 

acusando Sibilla de não haver respeitado um desejo testamentário que estaria contido na frase que a encerra. 
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branco e salgado moscato da Sardenha e é idiota como me lembro de tudo isto. A minha 

senhoria é da Isola del Giglio, onde eu faria certamente bem em ir viver por um ano pelo 

menos. Tu não vês nisso uma possibilidade? 

Deveríamos ainda ver os Alpes. Nietzsche descia de lá ao mar com o seu desafio. Ai 

Rina por que não me deixas morrer? Lá o edelweis não é dannunziano e a Dora desce em 

tumulto e o mais leve dos beijos cria ainda talvez como quando eu dizia 

 

"Come delle torri d'acciaio 

Nel cuore bruno della sera 

Il mio spirito ricrea 

Per un bacio taciturno (4)". 

 

Ah miséria destes retornos. Podes amar-me? ainda? ainda? ainda? Não te escreverei. 

As minhas cartas são feitas para serem queimadas. 

 

 

 

71. 

 

[Campana a Aleramo]. 

[Livorno, 4 gennaio 1917] (1). 

 

Rina mia 

come descriverti lo sguardo idiota di questa gente dopo esser stati baciati dal tuo! 

Rina io potrei rinunciare a te, ma per sempre. Così bella "come un rêve" potrei dimenticarti 

solo per andare molto lontano e non tornare più. Davanti alle cose troppo grandi sento 

l'inutilità della vita. Il mare ieri era discretamente bello. Sono andato di notte al mare. Avevo 

visto i monti pisani velati da cui sorge la luna di Dannunzio senza fuoco di cui leggemmo e 

due areoplani che volavano sul treno. Mia vergine perché leggemmo d'Annunzio prima di 

partire? (2) Nessuno come lui sa invecchiare una donna o un paesaggio. Mio amore come 

vuoi che ti ami? Pallida, con una vita senza foco (3) come col suo diritto il macchinista stinge 

il paesaggio e viola il cielo che non conquista? Sciocchezze? Ma sai quanto ne ho sofferto! 
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Ecco quello che ci divide. Non ho visto e non vedrò nessuno. Non troppe cose 

dimmi. Pensa che per vivere l'assurdità del nostro amore hai bisogno di tutta la tua grazia. 

Quando sempre mai forse parole giravano nel soffitto del mio cervello. La città è una serie di 

cassoni balordi. Appiccicato alla spallina del passeggio guardo il mare senza parole come io 

sono senza pensiero. 

Mio amore mio amore La Gorgona è un dosso lontano sul mare abbandonata laggiù 

nei tramonti. Tu ora mi conosci e potremmo abitare lontani se non mi abbandoni col pensiero. 

Una volta in Sardegna entrai in una casa con fuori una vecchia lanterna di ferro che 

illuminava la parete di granito. Fuori la via metteva sulla costa pietrosa che scendeva 

dall'altipiano al mare. Questo ricordo che non ricorda nulla è così forte in me! La costa bianca 

di macigni aveva bevuto il tramonto cupo e rosso che chiudeva l'isola e ora colla lanterna 

rugginosa solo le stelle sull'altipiano brillavano a me a Garcia. Io baciai la parete di granito 

senza pensare e non so ancora perché. Ricordo che in quella casa stava la sarda moglie 

dell'alcolizzato amico dell'amico del nostro amico. Bevemmo il moscato bianco salmastro di 

Sardegna ed è idiota come mi ricordo di tutto questo. La mia padrona è dell'Isola del Giglio 

dove io farei certamente bene ad andare ad abitare per un anno almeno. Tu non ne vedi la 

possibilità? 

Dovremmo ancora vedere le Alpi. Nietzsche scendeva di là al mare colla sua sfida. 

Aimè Rina perché non mi lasci morire? Là l'edelweis non è dannunziano e la Dora scende in 

tumulto e il più leggero dei baci crea ancora forse come quando dicevo 

 

"Come delle torri d'acciaio 

Nel cuore bruno della sera 

Il mio spirito ricrea 

Per un bacio taciturno (4)". 

 

Ah miseria di questi ritorni. Puoi amarmi? ancora? ancora? ancora? Non ti scriverò. 

Le mie lettere sono fatte per essere bruciate. 
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APÊNDICE 

 

 

Capa do livro de contos de Florbela: 
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Com o irmão Apeles, sua 

esperança de imortalidade. 

Criança e adolescente, com duas 

paixões: os livros e os animais. 
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Jovem e em foto para o último marido. 
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Eventos organizados e prêmios literários: 

      

 

                                                                                  Sua assinatura 

 

 

Florbela recebeu como homenagem um 

prêmio que leva seu nome e muito ainda se 

estuda a seu respeito. 



166 

 

 

 

Capa da tradução brasileira: 

 

 

 

Capas da primeira e da última edição em língua italiana: 
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 Rina em 1902, época em que deixa a casa e o filho. 

   O filho, Walter. 

 

 Cordula ‘Lina’ Poletti, um amor que a intrigou, em 

1908. 
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 Dino Campana, o poeta atormentado com quem vive uma 

intensa e impossivel paixão, em 1916   

 

      Franco Matacotta, o último amor. 
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A casa de Via Margutta, n. 42, seu refúgio romano. 
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Artigo publicado por ocasião de um encontro cultural sobre Sibilla, em 1996. 
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Eventos realizados em sua homenagem: 

 

                      

 

Sibilla Aleramo foi homenageada pelo Prêmio Europa, que deu o seu nome à 

seção dedicada à poesia.  
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Em Nápoles existe uma escola com o nome da Sibilla e é possível encontrar 

algumas páginas e grupos dedicados a ela no Facebook, assim como a Florbela. É 

interessante observar que as redes sociais contribuem para o resgate de nossas autoras e 

para a apresentação a novas gerações. 
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Cartazes dos filmes: 

 

                           

 

O filme Florbela narra um momento da autora homônima. No filme, a personagem, 

já no terceiro e último casamento, passa por uma crise criativa e viaja para encontrar o irmão 

em Lisboa. A narrativa mostra o quanto os irmãos Espanca eram ligados e o impacto da morte 

do rapaz sobre o ânimo da poetisa, que anos mais tarde se mataria por isso. 

O filme sobre Sibilla mescla trechos de Uma mulher com o seu relacionamento 

conturbado com o poeta Dino Campana, inclusive utilizando o nome do livro de cartas por ela 

publicado com a correspondência amorosa de ambos. 


