
Prefácio da autora

Uma vez que os três ensaios que integram o presente livro são inde-
pendentes uns dos outros, há que explicar por que decidi reuni-los num
mesmo volume.

Começando pelas características que os distinguem, verifica-se, desde
logo, que cada caso tem um sujeito diferente – o primeiro envolve um
jovem milionário aristocrata, inglês; o segundo, um Grande do Reino,
português; o terceiro, uma personagem de um romance, português. As
temporalidades relativas a cada caso são também diferentes – o primeiro
situa-se em finais do século XVIII; o segundo nas três primeiras décadas
do século XIX; o terceiro na segunda metade do século XIX.

Por sua vez, a análise de cada caso toma como base materiais de natu-
reza igualmente diferenciada – o primeiro utiliza um texto diarístico re-
digido pelo sujeito implicado; o segundo, um texto memorialista da au-
toria do respectivo sujeito; o terceiro, um texto de ficção literária cujo
autor não é o sujeito do caso.

Ainda a distinguir os três casos, um outro aspecto relativo ao próprio
enfoque de cada um – o primeiro visa um processo de ostracismo; o se-
gundo, um processo de mudança; o terceiro, um processo de paixão.

Para lá destas diferenças, há, no entanto, outras características que le-
varam a que decidisse publicar conjuntamente os três ensaios. Assim, in-
dependentemente da diversidade dos alvos visados, a abordagem para
qualquer dos casos privilegia o seu estudo em termos de processo, logo
segundo uma perspectiva dinâmica e longitudinal. Neste sentido, na aná-
lise do caso sobre um processo de ostracismo interessei-me pelo evoluir
da situação do ostracizado, tal como é descrita pelo próprio no seu Diá-
rio, ao longo dos oito meses que permaneceu em Portugal (quase exclu-
sivamente em Lisboa) e procurei identificar, no quadro das relações em
que aqui se foi envolvendo e das actividades em que aqui foi partici-
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pando, quais as estratégias postas em acção, quer pelos seus inimigos,
quer pelos seus apoiantes, quer por ele mesmo, umas com vista a manter
aquela sua condição de ostracizado (impedindo a sua apresentação na
corte de D. Maria I), outras, pelo contrário, com vista a poder superá-la.
O objectivo do ensaio consistiu, pois, em estudar este processo de ex-
clusão (em princípio, inesperada, dada a posição social do sujeito em
causa), utilizando, fundamentalmente, a informação recolhida no Diário
para a análise das interacções dos vários agentes implicados, seus meios
de defesa ou de ataque, seus avanços e recuos, no período entre a chegada
do ostracizado a Lisboa e a sua saída.

Por sua vez, na reflexão sobre o caso de um processo de mudança pro-
curei acompanhar a trajectória de vida de um membro da grande aristo-
cracia portuguesa urbana durante aproximadamente três décadas de
grande agitação na história de Portugal (das invasões francesas à vitória
dos liberais em 1834). Neste caso, a informação utilizada consta de parte
das Memórias do sujeito em causa e o principal objectivo do estudo orien-
tou-se para os aspectos de mudança, de imobilismo e de tensão entre
uma e outra destas direcções, que foi possível detectar através dos modos
por que se configurou a sua formação na infância, a sua adesão aos mo-
vimentos liberais, os seus novos relacionamentos e experiências durante
os exílios.

Quanto ao ensaio sobre o caso de um processo de paixão — sem con-
siderar por agora o facto de o sujeito não ser um agente social real, mas
a personagem principal de um romance (Os Maias) —, tive em vista ca-
racterizar a emergência, desenvolvimento e desenlace dessa paixão, to-
mando como material de trabalho o relato da sequência de situações,
emoções e acções que, no romance, se lhe referem especificamente, bem
como a informação sobre determinados elementos de contextualização
social considerados pertinentes para a análise. Este objectivo passou pela
demarcação de uma série de momentos ao longo do processo, pela ca-
racterização das respectivas formas de expressão, obstáculos e estratégias
para tentar superá-los e pela remissão para o quadro das relações que con-
vergiam no apertado centro lisboeta do Chiado de finais de Oitocentos. 

Julgo que se pode, assim, identificar uma primeira linha de aproxi-
mação entre os três diferentes ensaios, a partir de uma mesma curiosidade
que me moveu a abordar, um após outro, os três casos aqui apresentados,
procurando, afinal, em qualquer deles, conhecer melhor o que se passa
quando, num determinado tempo e lugar, uma determinada pessoa tem,
inevitavelmente, de se confrontar com situações que aparecem como de-
cisivas para a sua vida – lutar ou não (e como) contra o ostracismo; acom-
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panhar ou não (e como) novos modos de pensar e agir; resistir ou não 
(e como) a uma paixão condenada – e isso implicando que a pessoa em
causa viva um período de particular tensão, mais ou menos longo, mais
ou menos complexo, independentemente dos resultados que o con-
fronto possa vir a ter.

Uma segunda linha de aproximação poderá ser a comum preocupação
que, nos três ensaios, me leva a avançar um enquadramento histórico e
social que permita, mesmo que muito sucintamente, conjugar o caso sin-
gular em análise com o «clima» colectivo em que se desenrola – o desen-
volvimento, na Lisboa de finais de Setecentos, da condição de um de-
terminado sujeito ostracizado apanhado entre os jogos de poder na que
é ainda uma «sociedade de corte», submetida, contudo, à influência da
aliada inglesa; a trajectória de um determinado Grande do Reino que vai
crescendo, agitadamente, entre os confrontos de um «Portugal velho» e
um «Portugal novo», testemunhando ocupações estrangeiras, revoluções
e contra-revoluções, ele próprio lutando na guerra civil e participando
nos exílios dos liberais; o devir de um dândi lisboeta defrontado com a
intensidade crescente de uma paixão desde o início renegada pelas várias
fracções da «boa sociedade» da Lisboa conservadora de finais de Oito-
centos. 

Ainda outras possíveis linhas de aproximação, estas exteriores às for-
mas de abordagem que adoptei, remetem para posições e disposições
afins dos sujeitos dos três diferentes casos face ao contexto em que cada
um se situa. De notar que qualquer dos processos se centraliza em Por-
tugal, ou, mais precisamente, em Lisboa, relacionando-se os respectivos
sujeitos privilegiadamente com os seus pares, ou seja, com gente de ca-
tegorias sociais favorecidas (aristocracia no primeiro e segundo casos, aris-
tocracia e grande burguesia no terceiro). E qualquer dos sujeitos exprime,
relativamente a estes espaços de relações, uma interpretação crítica, ora
irónica e implacável (sobretudo no primeiro e terceiro casos), ora relati-
vamente moderada (no segundo caso). Vemos, pois, em diferentes mo-
mentos históricos, sujeitos diferentes terem em comum uma visão nega-
tiva sobre o Portugal que conhecem, designadamente no que respeita ao
seu atraso civilizacional, à dominância de um obscurantismo beato, à in-
competência dos seus dirigentes políticos, ao provincianismo da sobre-
valorização ou da desconfiança perante o estrangeiro, à corrupção geral,
à indiferença e à desistência instalada. A esta visão sobre a sociedade em
que cada processo decorre não é alheio o modo como o mesmo se de-
senvolve nem as dificuldades dos respectivos sujeitos no seu confronto
com as situações em causa. 
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Uma outra observação que aqui avanço diz respeito à natureza auto-
biográfica dos textos que utilizei como material base de análise. A escolha
de textos diarísticos e memorialistas, usados no primeiro e segundo en-
saios, pareceu-me particularmente adequada para o estudo de um e outro
dos processos não só pela minúcia da informação que este tipo de textos
propicia, mas também pela sua específica capacidade para ir fornecendo
essa informação regularmente ao longo de um dado período e ainda pelo
seu tom íntimo e confessional – características todas elas facilitadoras em
relação a um estudo que pretende captar dimensões de interioridade e
de exterioridade e possíveis relações entre elas, com vista a procurar con-
figurar os processos em que os sujeitos se envolveram. Não estou pro-
priamente interessada em aferir a maior ou menor objectividade das nar-
rativas dos sujeitos face a um real histórico, antes em reconstruir, através
dessas narrativas, os modos como aqueles viveram (como foram actuali-
zando) os processos por que passaram. 

Nesta medida, permiti-me utilizar, com o mesmo objectivo, um texto
de diferente natureza no terceiro ensaio. Já atrás aludi ao facto de o su-
jeito do processo de paixão não ser um agente social real, mas uma per-
sonagem literária, donde a narrativa, embora correspondendo às quali-
dades das anteriores (informação minuciosa e íntima, dando conta do
desenvolver do processo), poder levantar alguns problemas. Desde logo,
devido à integração deste processo num romance que, para mais, é con-
siderado habitualmente um romance de tese — o desenrolar e desfecho
deste caso subordinar-se-á então, necessariamente, a essa tese, o que, por-
ventura, viciará a utilização desta narrativa com o mesmo objectivo das
outras duas. Além disso, as preocupações estéticas próprias da construção
de um texto literário não deixarão de influir, também elas, sobre o modo
como as várias dimensões de envolvimento do sujeito encontram expres-
são. 

Sem deixar de ter presentes as reservas impostas pela específica natu-
reza da informação que uso neste terceiro ensaio, algumas considerações
prévias animaram-me a tomá-la igualmente como material base para de-
finir a configuração deste outro processo, visando um objectivo geral
equivalente ao que, como disse acima, orientou os ensaios precedentes.

Assim, partindo do facto de a narrativa no primeiro e segundo casos
ser produzida por sujeitos reais que se referem a experiências reais, en-
quanto no terceiro caso isso não se verifica do mesmo modo, considerei
que, no entanto, em qualquer dos três casos, o leitor (e, na presente cir-
cunstância, o leitor/investigador) está perante narrativas mais ou menos
ficcionadas, produzidas por sujeitos/autores que nos dois primeiros casos
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são os próprios narradores e no terceiro têm uma personagem-narradora.
Efectivamente, quer o autor do Diário, quer o das Memórias, ao registar
meticulosamente o que pensaram, sentiram, fizeram e observaram à sua
volta, estão a construir uma narrativa idêntica, em certa medida, à narra-
tiva de ficção literária. O primeiro, apesar de nunca ter chegado a publicar
na íntegra aquele seu registo (só depois da sua morte o Diário seria edi-
tado), não deixaria de se preocupar com a qualidade da escrita (aliás, ele
próprio foi autor de um romance que esteve em moda), tendo sido en-
contradas notas que mostram as posteriores correcções que fazia sobre
os primeiros apontamentos, menos cuidados e por vezes, ao que parece,
menos cautelosos (aspecto que será referido no respectivo ensaio). Trata-
-se de indicações que dão conta de uma preocupação com eventuais lei-
tores, aos quais o sujeito/autor pretenderia dar uma certa imagem de si
mesmo que o levaria a recriar-se enquanto sujeito real que conta expe-
riências reais. Também no caso do segundo sujeito/autor, a recriação da
própria imagem e do contexto em que a sua vida se vai desenrolando
não deixaria de se verificar (neste sentido são significativos os termos da
dedicatória das Memórias à filha), acrescendo, neste caso, o facto de o
mesmo estar a evocar experiências de há muitos anos, o que exigiria,
muito particularmente, uma criatividade narrativa capaz de preencher la-
cunas da memória. 

No terceiro caso, a recriação do sujeito e das suas experiências vai de-
certo mais longe — não estou agora a referir-me às superiores qualidades
literárias do autor de Os Maias, mas à superior autonomia de um ro-
mancista que, enquanto agente literário, pode criar um determinado su-
jeito e determinadas  situações e tramas sem os constrangimentos dos
sujeitos/autores de textos de natureza autobiográfica. Obrigados, estes,
nas suas narrativas, a um controlo de aferição ao real, apesar de tudo
mais limitativo do que o respeito pela necessária verosimilhança que,
em maior ou menor grau, aqueloutro levará em conta. Por outro lado,
como é sabido, há geralmente algo de autobiográfico nas narrativas de
um autor de ficção literária, o que tenderá a alimentar a dita necessidade
de verosimilhança. 

Neste sentido, poderá dizer-se que numas e noutras narrativas se en-
contram características comuns, embora, em princípio, numa escala in-
versa – narrativas diarísticas e memorialistas partilham com a narrativa
do romance uma relativa capacidade ficcional e esta última partilha com
aquelas uma relativa necessidade de ser credível.

Em suma, não sendo propriamente, conforme já referi, a ambígua
questão de aferição do imaginário ao real que aqui me interessa, mas so-
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bretudo a questão de conhecer, através das narrativas em causa, os modos
por que diferentes sujeitos experienciam e protagonizam diferentes pro-
cessos, permiti-me utilizar a minuciosa e convincente narrativa de um
sujeito/personagem literária para o ensaio sobre um processo de paixão.

A fechar este prefácio, permito-me também uma confidência, a do
gosto que tive na (re)leitura de todas as três narrativas, enquanto buscava,
entre as muitas confidências dos seus sujeitos, aquelas que me pudessem
ajudar a configurar os processos relativos a cada um dos casos que aqui
proponho.                             
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