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Depois de Crónicas dos Senhores do 
Lenho, Paula de Sousa Lima presen-
teia os leitores com estas Variações 
em Dor Maior, uma vivência intros-
pectiva da saudade, do abandono, da 
solidão ou, noutras palavras, da(s) 
dor(es) maior(es).
Este romance revela-nos uma nova 
faceta da autora, nomeadamente no 
que respeita ao trabalho da linguagem 
e à forma de apresentação do discur-
so das personagens. Entrecruzam-se 
discurso directo, discurso relatado e 
monólogo interior numa profusão de 
dizeres e saberes da vivência humana.
Percorremos com a personagem prin-
cipal, uma artista plástica de renome 
que decide regressar à sua terra de 
origem, São Miguel, uma viagem 
física e, simultaneamente, interior, 
na tentativa de se libertar da sujeição 
social, económica e estética a que se 
vira obrigada. O regresso a uma casa 
repleta de imagens, o cenário das 
recordações familiares: («o limoeiro 
estende um braço para o céu […] o 
canário da terra estático sobre a cruz 
da capela, o horizonte azul, o mar 
sempre […]» – p. 13), desperta, na 
protagonista, as emoções de um pas-

sado irreversível. O próprio discurso 
desta personagem feminina implica, 
também, a corrente de consciência: as 
dúvidas, as expressões familiares que 
ecoam na memória, em paralelo com 
um presente que escorre desse passa-
do ausente. As palavras da memória 
de alguém que vive intensamente 
um passado com marcas cavadas no 
presente.
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A memória é avivada pelo confronto 
com o espaço de infância que encerra 
o tempo, que o cristaliza e o recupera. 
A figura emblemática do pai, a sen-
satez, a ternura; a expressão crítica 
da palavra materna e a defesa de um 
nome respeitado pela sociedade aço-
riana, perseguem-na continuamente.
Dos negócios de família, herda, esta 
personagem feminina, as estufas de 
ananases e o apoio incondicional, já 
de gerações, do senhor Medeiros. Do 
passado da casa, resta a velha Evelina, 
uma empregada terna e incondicio-
nalmente dedicada, cuja fidelidade re-
monta a tempos já esquecidos. A sua 
rotina diária marca a cadência crono-
lógica do tempo, pela exactidão dos 
passos, dos movimentos, das questões 
colocadas dia após dia e da execução 
das lidas caseiras.
A protagonista, inominada, vive entre 
o afecto da velha criada protectora e 
o vazio da existência, os fantasmas do 
passado e o abandono da dor sentida. 
Age mecanicamente, com períodos de 
ruptura, durante os quais reflecte sobre 
momentos de dor: a morte do pai, 
traduzida num contínuo da linha na 
máquina do hospital; a da mãe, num 
suspiro; e, a do filho, que não o che-
gou a ser. Abandono e afastamento. 
Também o do marido, sem expli- 
cações nem palavras. A ausência de 
palavras. O inexplicável, a incerteza 
do que já foi e do que virá depois.
A escrita surge, assim, para esta pin-
tora, como a evasão da sua dor que 

não a reconhece sentida, pois perma-
nece a sensação de indiferença, de 
perda de fé e de vácuo da existência: 
«as palavras que são as mensageiras 
mais seguras, cada uma transporta em 
si todos os mistérios de todos os tem-
pos em que foi proferida e anuncia 
o próprio mistério» (p. 63).
A narrativa segue ao ritmo do pensa-
mento, da memória dos acontecimen-
tos, das vozes, dos cheiros, dos sons e 
da vida que outrora povoaram aquela 
casa, reenviando a esta personagem 
elementos que lhe permitem recons-
tituir um tempo e um espaço de si. 
Gestos marcantes, imagens cromá-
ticas: o azul turquesa, o amarelo do 
limoeiro e o tom sépia que tudo inva-
de quando a dor é indistinta.
Esta é a história da dor vivida, da 
dor abandonada, da que se recupera 
no fim do tempo (re-aproximação do 
ex-marido em fim de vida), da dor 
maior, que marca o ser e promove a 
reflexão sobre todas as dores sentidas. 
Dor ficcional, mas também e acima 
de tudo verídica. Uma narrativa em 
que a inexistência de respostas para 
momentos cruciais intensifica o tom 
do sofrimento velado ou não, marca 
o reconhecimento da fé que se vê nos 
outros, mas que, afinal, não se conse-
gue partilhar. A escrita de alguém que 
espelha a memória, o vazio, o tempo 
estilhaçado pela perda ou pelas per-
das que ele próprio não pode evitar. 
Um livro para ler, pensar e, sobretudo, 
sentir… paula cottEr caBral


