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RESUMO 

 

 

O presente trabalho busca pensar  questões relacionadas à presença de narradores velhos nos 

romances Oríon e Gémeos, de Mário Cláudio. Partindo do pressuposto de que perante a 

iminência da morte, tais personagens empreendem uma busca por uma (re) constituição do 

passado, procurando recuperar a totalidade das experiências vividas, por meio da arte, seja 

escrevendo ou pintando, esta investigação oferece uma possibilidade de refletir sobre a 

narrativa contemporânea portuguesa, bem como as relações entre vida e arte, através de 

conceitos como morte, escrita, linguagem, velhice, memória e tempo.   

 

Palavras-chave: Narrativa contemporânea portuguesa; Mário Cláudio; escrita; morte; 

memória; velhice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The present work intends to think about issues related to the presence of old narrators in 

Mário Cláudio's novels Oríon and Gémeos. Assuming that facing an imminent death, these 

characters search for a (re)constitution of the past by trying to recover the wholeness of past 

experiences through art – be it writing or painting –, this investigation offers a possibility to 

think not only contemporary Portuguese narrative, but also the relations between life and art, 

using concepts such as death, writing, language, old age, memory and time.  

 

Key-words: contemporary Portuguese narrative; Mário Cláudio; writing; death; memory; old 

age. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RÉSUMÉ 

 

 

Ce travail présente quelques réflexions sur la présence des narrateurs âgés dans les romans 

Oríon et Gémeos, de Mário Cláudio. Si l'on admet que, devant la mort imminente, ces 

personnages cherchent une (re) constitution de leur passé, en essayant de retrouver la totalité 

de leurs expériences passées, à travers le travail artistique – que ce soit l'écriture ou la 

peinture –, cette enquête offre une possibilité de penser le récit portugais contemporain, bien 

que les rapports entre la vie et l'art à partir de concepts comme mort, écriture, langage, 

vieillesse, mémoire et temps. 

 

Mots-clés: récit portugais contemporain; Mário Cláudio; écriture; mort; mémoire, vieillesse. 
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Um velho no inverno é a morte 

soprada, o tempo dorido, os 

fantasmas que a paciência 

esfarrapou.  

 

Mário Cláudio
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INTRODUÇÃO 

 

 

I 

 

Diante do interfone da casa situada numa silenciosa rua da cidade do Porto, aguardo 

o click do portão para poder entrar. Subo um lance de escada e sou atendida por uma senhora 

que me acompanha até a sala de espera avisando para que aguardasse alguns minutos. 

Começo a olhar o ambiente: estou na sala do escritor. A sua presença paira como uma leve 

sombra insinuando a sua existência real. Avidamente passeia meu olhar por uma infinidade de 

objetos e tenta, inutilmente, aprisionar aquele espaço numa impossível e emocionante 

fotografia da memória, como se fosse possível a inexistência de Lete.  

Atraída por um par de óculos sobre uma charmosa escrivaninha, aparentemente do 

início do século passado, lembro-me de que o Mário Quintana, num belíssimo texto, 

intitulado Pausa,
1
 narra que, certa vez, ao pousar seus óculos sobre a mesa “para uma pausa 

na leitura de coisas feitas, ou na feitura de [suas] próprias coisas” surpreende-se indagando 

sobre o que se parecem aqueles óculos sobre a mesa. Lembrei-me do Dom Quixote e do seu 

cavaleiro Sancho Pança a comandar os meus atos de leitura desde menina. E aquela sala no 

Porto transformou-se numa casa onírica em que as palavras e as imagens de uma vida 

bailavam ao som de duas nervosas vozes caninas. Lembrei-me do Dom Beltrán e do Belchior. 

Como seriam longe do espaço ficcional? Penso e logo desisto do que seria uma inútil 

descoberta. 

Estava por demais emocionada e indescritivelmente atordoada. Em meio a um 

turbilhão de sensações e pensamentos, compreendi que não era a expectativa do encontro com 

                                                 
1
 QUINTANA, 1977, p. 59-60.  
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o escritor que me deixava naquele estado. Aquela mesma emoção eu experimentara desde a 

infância quando tinha um livro nas mãos e sentava-me no quintal para ler; ou ainda na 

biblioteca da minha pequena cidade, “o outro dos mundos”, labirinticamente organizado. Era 

naquele momento da infância que me encontrava quando ele entra na sala. Cumprimentamo-

nos brevemente e seguimos para uma outra sala onde se ocupava do seu trabalho de “artesão”. 

O lápis sobre uma folha de papel pareceu-me testemunha do labor daquela manhã. Tratava-se 

de uma pequena e aconchegante “Biblioteca de Babel”, a partir da qual fantásticos seres 

ganhavam vida. De repente percebi que estavam todos lá, criador e criaturas: Mário, Barnabé, 

Antônio, Maria, Dom Francisco, Rosa, Vasco, Guilhermina, Revocata, Tiago Veiga, Papi, 

Abel, Amadeo, André Mendes, Rui, Manuel. Velhos conhecidos que prepararam 

cuidadosamente aquela minha viagem para que eu descobrisse que os meus mágicos 

encontros sempre foram de papel, com  “o ser da linguagem”. Compreendi que, mesmo 

estando frente a frente com ele, que a sua existência não passava mesmo de uma leve sombra, 

a lembrar-me ou alertar-me (?) de que tudo não passa de uma trapaça, de um jogo em que o 

fingir e o imaginário tudo conduz, tudo cria, tudo faz. E no mais, entregamo-nos ao 

maravilhoso espetáculo do ser da linguagem dobrando-se sobre si mesma, numa infinita e 

fantástica repetição porque certamente que, antes de mim, outros por lá passaram e tantos 

outros ainda passarão. 

  

II 

 

Mais do que um trabalho acadêmico, esta tese trata de descobertas. A primeira delas 

consta sintetizada na epígrafe geral desse trabalho: “Dois velhos no inverno é a morte 

soprada, o tempo dorido, os fantasmas que a paciência esfarrapou”. Refiro-me ao romance 

Peregrinação de Barnabé das Índias, primeiro livro do escritor Mário Cláudio que chegou às 
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minhas mãos por intermédio da Professora Maria Thereza Abelha,, numa disciplina do 

Mestrado, em 2000. Tratava-se da historia de dois velhos no inverno, exilados de tudo, 

vivendo as misérias do corpo e reexperimentando o vivido pelo viés da memória: Vasco da 

Gama e Barnabé das Índias cuja  história  continha as coordenadas de uma trajetória futura: a 

velhice, a memória, e a morte. A leitura dessa obra foi crucial para esta investigação. De certo 

modo , aqueles dois velhos  serviram de mote para a leitura de outros  dois velhos encontrados 

posteriormente: o judeu Abel e o pintor Dom Francisco, personagens de dois romances da 

Trilogia das Constelações  Oríon e Gémeos.  

Com a intenção de encontrar os fios que permearam a trajetória daqueles dois velhos 

até chegarem à “morte soprada”, fomos construindo um percurso fortemente marcado por 

enigmáticas teias e jogos labirínticos, como convém a um leitor marioclaudiano. Foi assim 

que outros velhos, inventados a partir de referências sócio-culturais, por meio de um 

procedimento retórico-imagístico do autor, tornaram possível pensar sobre a velhice na 

literatura contemporânea.  

Logo, fomos descobrindo que o escritor Mário Cláudio, ao refletir sobre a velhice no 

contexto atual, registra a perda do seu valor social e simbólico positivos, passando a ocupar 

um lugar marginalizado e carregado de estigmas, estereótipos e preconceitos. O velho, hoje, já 

não é mais reconhecido simbolicamente como um dos agentes fundamentais de transmissão 

dos valores ancestrais e da memória coletiva. Contra a negação da angústia do viver, à mercê 

da finitude, a literatura de Mário Cláudio esboça a possibilidade de reconhecimento do velho 

enquanto sujeito em constante e sempre inacabado processo de transformação e subjetivação 

porque suas personagens, quase sempre envoltas na angústia do existir, interrogam-se todo o 

tempo as razões das inquietações humanas.  

O escritor denuncia a dimensão traumatizante do contexto social, que se destaca pelo 

culto ao corpo como manifestação da vaidade, responsável por uma incessante busca de auto-
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estima e sensação de prazer. O consumo voltado ao corpo revela na verdade uma aversão à 

velhice, instaurando um cenário que nos leva a pensar na ideia de rejeição que temos ao 

envelhecer em virtude do mito da “eterna juventude”. A esse respeito, o escritor declarou em 

entrevista ao Blog O vicio da Arte: 

 
Mas, acredito que, de uma maneira geral, há uma tendência no mundo de 

hoje para uma hipervalorização do adolescente, sobretudo jovem adulto em 

desprimor de outras idades. Na sociedade em que vivemos, a partir dos 35 

anos, as pessoas começam a ficar fora da vida. Desde logo, começam por ter 

grandes dificuldades em arranjar emprego. Depois assistimos a fenómenos 

de metamorfoses terríveis e em nada dignificantes de jovens que querem ser 

mais velhos e velhos que querem ser mais jovens. Assistimos a isso 

diariamente, desde operações plásticas, até ao culto da energia física que 

roça por vezes o caricato e que depois tem outras formas de exteriorização, 

como o vestuário, por exemplo [...] 

 

A esse trabalho, interessa, não apenas registrar a recorrência dessa temática em suas 

diversas leituras, mas fazer um recorte mais específico. Assim, a proposta consiste, 

particularmente, em esclarecer, numa perspectiva filosófica e literária, a relação dialética entre 

a velhice e a morte em dois romances da Trilogia das Constelações, Oríon (2002) e Gémeos 

(2004), analisando em que medida, ao se desdobrar nos aspectos da memória e da escrita sua 

literatura se transforma em lugar de reflexão sobre o ser de/para a morte e o ser de linguagem.  

Esclarecemos que Ursamaior, primeiro romance da Trilogia, não consta dessa nossa 

leitura, haja vista não apresentar nenhuma personagem que nos possibilitasse analisar a 

relação velhice e morte, na perspectiva que este trabalho propõe. Ursamaior parece-nos um 

romance mais voltado à juventude que à velhice: Henrique é a personagem em torno da qual 

gira a maior parte da narrativa (dos doze capítulos seis são dedicados a ele). O livro começa e 

termina com dois jovens, Henrique e Jorge, focalizando os comportamentos desviantes do 

mundo contemporâneo. Diferentemente dos romances Oríon e Gémeos em que o adjetivo 

“velho” é repetido diversas vezes ao longo das narrativas, em Ursamaior o narrador se refere 

às personagens Henrique, Jorge e Cristiane como “o rapaz” e as demais são denominadas “o 
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homem”. Com exceção do sexagenário Rogério, as referencias à velhice se atêm aos pais, 

avós e tios das personagens e aparecem sempre em reminiscências do passado. 

Uma possível e/ou provável inclusão desse livro poderia ser feita pautada na leitura 

da vida do jogador Gerardo, encarregado da biblioteca da prisão. Ainda assim, não haveria 

subsídios que sustentassem uma leitura pelo viés da velhice, pois além de não haver 

referências à idade do preso, como acontece com as personagens dos romances Oríon e 

Gémeos, não há, características que apontem para uma problematização da morte associada ao 

fim, como por exemplo: Gerardo não apresenta a inquietação de homem que busca respostas a 

questões existenciais e que não as descobre senão no ato da criação (embora a personagem 

fantasie e finja o tempo inteiro jogando com o leitor, ela não é o narrador); o dizer o tempo 

tencionando o vivido e o esquecido; a experimentação da finitude e do efêmero e nem 

referências ao processo de degradação a que o homem está submetido, por sua condição de 

sujeito que envelhece e morre. Por estas razões, não nos foi possível o estudo da Trilogia das 

Constelações. 

Descobrindo a necessidade inarredável de compreender a relação entre a velhice e a 

literatura, buscamos autores com as mais amplas e distintas acepções acerca do que pode ser 

compreendido sobre a velhice nas obras literárias. Foi assim que pudemos ler e reler textos 

considerados canônicos sobre o tema, como A Velhice, de Simone de Beauvoir, Memória e 

Sociedade, lembrança de velhos, de Ecléa Bosi, A Velhice no Ocidente, de Jorge Minois  e 

também   Além da Idade da Razão, de Carmen Lúcia Tindó Secco, este mais pontual já que 

analisa personagens velhos na literatura brasileira, perspectiva que, de certa forma, esse 

trabalho intenta trilhar.  

No tocante à temática da morte, procuramos articulá-la a uma concepção da literatura 

contemporânea que deixa de pertencer ao domínio em que se deva exprimir a exatidão e a 

certeza das coisas, mais preocupada em desestabilizar significações, para chegar ao saber de 
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uma escrita voltada para o “lado de fora”, para reafirmar um lugar onde ninguém fala, onde 

nada se revela, onde o fracasso é fecundidade, onde se realiza na sua própria impossibilidade. 

Para este percurso, a escrita e o pensamento de Maurice Blanchot, filósofo que dedicou boa 

parte da sua obra à relação literatura e morte, foi crucial para se comparar ao universo 

ficcional de Mário Cláudio, estabelecendo um diálogo surpreendente, mas, na maioria das 

vezes fecundo entre eles. Autores como Lévinas, Barthes, Agamben, Foucault, 

principalmente, cujo trabalho mantém um diálogo com o pensamento blanchotiano, foram 

convocados sempre que necessário, e prestaram importantes contribuições. Outros autores 

também compareceram, embora com frequência menor.  

E exatamente na confluência dos estudos sobre esses dois temas: velhice e morte é que 

surgiram algumas questões que substanciam esta tese, dentre as quais destacamos uma 

importante marca do autor que é um questionamento sobre o ser da linguagem, convergindo 

para uma reflexão sobre o fazer estético, sobretudo o fazer estético literário. Seguindo esta 

perspectiva, relacionaremos tais temáticas às estratégias e procedimentos textuais utilizados 

pelo autor que se constituem importantes marcas da sua escrita, tais como: o desvelamento 

das atividades da escrita e da arte, a metanarratividade, a intertextualidade, a desarticulação da 

sequencia temporal, a dissimulatio, o jogo das aparências e das máscaras, a superposição dos 

narradores e histórias, a reunião de vários gêneros narrativos como a biografia, a 

autobiografia, o memorial e a ekifrasis. Acreditamos que tais artifícios, além de subverter 

paradigmas literários, revelam a trajetória da criação do próprio texto, apresentando uma 

visão particular sobre a arte literária, o sujeito e o mundo. 

A partir das chaves de leitura propostas para a análise das duas obras, Oríon e 

Gémeos, e da tese que formulamos quanto ao papel do ato criador na velhice, capaz de 

preencher as lacunas provocadas pelo esquecimento e pela limitação da percepção e 

apreensão do vivido pelo sujeito, dividimos o trabalho em três capítulos, seguidos das 
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considerações finais. O primeiro, intitulado “Velhice: enigma do Ser, traz, de certo modo, a 

abordagem teórica que subsidia o estudo desenvolvido nesta pesquisa e apresenta a leitura  

das duas obras. O segundo capítulo, “Memória: teatro interno”, será o ponto de partida para 

uma ponderação no sentido de conhecer e discernir os caminhos trilhados pela memória dos 

narradores envoltos na tríade lembrar, escrever/pintar e esquecer. No terceiro e último 

capítulo, “Morte e Permanência”, discorremos sobre a relação escrita e morte, analisando, 

sobretudo as questões da criação artística e do trabalho do escritor.  

Cada um dos três capítulos refere-se aos dois romances de Mário Cláudio, Oríon e 

Gémeos. Consideramos que uma abordagem centrada num único texto de cada vez tornaria a 

pesquisa mais segura e consistente. Antes, porém da abordagem de aspectos inerentes a cada 

obra, discorremos brevemente sobre aspectos que as aproximam. É evidente que as ideias se 

repetem muitas vezes, mas procuramos fazer com que essas repetições, ao invés de reiterações 

inócuas, tornassem-se elementos de confirmação do diálogo estabelecido.  

Por fim, esclarecemos que, mesmo estando amparados pelos pensamentos de 

diversos teóricos, devemos deixar especialmente claro que não se trata de aplicar tais 

conceitos, mas de fazer uma inversão dessa possível instrumentalização dos conceitos a partir 

da própria escrita do autor, identificando-a como realizadora em potencial de uma reflexão 

sobre a velhice e a morte, e, portanto, do ser, através da literatura.  

A proposta do presente trabalho está, então, no desafio, de pensar a narrativa de 

Mário Cláudio, através de um conceito do ser, apresentando-o como enigma, como problema, 

como lugar de testemunho, como espaço da dor e da morte. Trata-se de dizer que, se na 

filosofia temos uma gama de conceitos elaborados para se pensar o ser, na arte eles estão 

instaurados de tal forma que podemos ter uma mesma experiência dessa teoria. É, portanto, na 

relação com a arte literária de Mário Cláudio que podemos ter a experiência da falta, da 

passividade do ser e da negatividade. 
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1. VELHICE: ENIGMA DO SER 

 

1.1. Morrem jovens aqueles a quem os deuses amam2 

 

Tudo se afunda e estou como quem 

já parte. 

 

Walter Savage Landor
3
 

 

Partindo do verso “Morrem jovens aqueles a quem os deuses amam”, do poeta 

clássico Menandro, daremos início a uma reflexão sobre o lugar da velhice na literatura, a fim 

de situar a narrativa de Mário Cláudio que, a nosso ver, se caracteriza fortemente pela 

presença de personagens velhos. A nossa hipótese é a de que, entre o antigo pressuposto grego 

de que a juventude estaria ligada irremediavelmente à morte como acontecimento trágico e 

heroico e a velhice como fardo pesado e de certa forma sem valor, e o pressuposto 

contemporâneo marcado por valores que privilegiam a intensidade, a beleza e a falsa ilusão de 

permanência da juventude, verifica-se uma mudança apenas no sentido do lugar da morte que 

ao longo do tempo se deslocou de uma gloriosa aproximação com a juventude para uma 

“junção” absolutamente negativa e obscura com a velhice. Sendo assim, na 

contemporaneidade morte e velhice tem sido quase sempre consideradas  sinônimas.  

Nas leituras realizadas para o desenvolvimento deste trabalho, não encontramos um 

nexo entre literatura e velhice pensado ou discutido como o fazemos aqui. À primeira vista, 

falar da velhice na literatura pareceu-nos tarefa bastante simples. No entanto, isto revelou-se 

uma tarefa complexa e desafiadora, pois a literatura, “de modo geral, desde a Idade Média às 

vanguardas modernistas, ao rejeitar a figura do ancião que dificilmente ocupa o centro das 

obras literárias, reduplica o procedimento discriminador empreendido pelo social” (SECCO, 

1994, p. 34). Mesmo em discussões literárias contemporâneas em que se fala muito sobre 

                                                 
2
 Para este subtítulo, tomamos de empréstimo o verso do poeta clássico Menandro. 

3
 Apud, BLOOM,  
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“vozes marginais”, a voz do homem velho permanece quase em absoluto silêncio e, quando 

consiste em um tema literário, nem sempre sua história é contada por dimensões subjetivas e 

existenciais.   

Conforme assinala Simone de Beauvoir, a “conspiração de silêncio” contra a velhice 

parece ter contaminado também a crítica literária, de modo que encontramos pouquíssimos 

estudos que investigam o nexo entre literatura e velhice. Para este trabalho, várias leituras e 

pesquisas foram realizadas, buscando teóricos e críticos que focalizassem de modo 

significativo esta temática. Nas fontes consultadas, constatamos que há uma parca bibliografia 

sobre o assunto – o que também serve à percepção de como o homem contemporâneo se 

relaciona com a velhice. Com exceção de algumas teses, encontramos o livro da professora 

Carmem Lúcia Tindó, Além da idade da razão4 – que analisa a velhice na literatura brasileira 

–, o clássico estudo de caráter filosófico e sócio-antropológico de Simone de Beauvoir5, A 

Velhice – obra na qual a filósofa faz um percurso histórico pelo tema focalizando, muitas 

vezes, textos literários – e, por fim, o trabalho do historiador francês George Minois, cujo 

livro História da velhice no Ocidente, focaliza desde o Livro de Job às obras de Shakespeare.6  

Quando é que nos tornamos velhos? Pergunta-nos Georges Minois, para, em seguida, 

afirmar: “Nada se revela mais flutuante do que os contornos da velhice, que é um complexo 

fisiológico, psicológico e social” (MINOIS, 1999, p. 11). A entrada na velhice é variável, pois 

está associada a fatores sociais, como classe, condições econômicas, tipo de trabalho, além de 

                                                 
4
 Carmen Lúcia Tindó retoma essa temática em um interessante artigo intitulado “No compasso de rugas e 

desejos: erotismo e envelhecimento no imaginário das literaturas africanas e brasileira”, reiterando o não-lugar 

da velhice na sociedade contemporânea e abordando o tema do erotismo na vida dos velhos, questão também 

ainda pouco estudada. Para tanto, a estudiosa investiga textos de autores brasileiros (João Guimarães Rosa, 

Affonso Romano de Sant’Anna, Lygia Fagundes Telles), angolanos e moçambicanos (Manuel Rui, Luandino 

Vieira, Mia Couto), cujas obras abordam o erotismo e o desejo na velhice.  
5
 No livro A velhice, a autora observa e analisa o envelhecimento do ponto de vista da exterioridade, de 

diferentes ciências como a Psicologia, Sociologia, Antropologia, Economia, Geriatria e Gerontologia, 

recuperando, historicamente, como as sociedades primitivas e tribais lidavam com seus velhos, ampliando, ao 

mesmo tempo, o tema para questões intrínsecas como a vivência do corpo, do tempo e da vida cotidiana. No 

capitulo III, A Velhice nas Sociedades Históricas, a autora faz um acurado e importante estudo da velhice a partir 

da mitologia, da literatura e da iconografia, desde a Antiguidade ao Século XX. 
6
 Esclarecemos que para nosso trabalho utilizamos também o importante estudo Memória de Velhos, de Ecléa 

Bosi. Só não o incluímos neste rol de livros por focalizar as relações memória e velhice partindo de narrativas 

orais, quando nosso objetivo é uma análise da velhice na literatura escrita. 
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fatores individuais, como temperamento, família, saúde, entre outros que interagem e tornam 

relativo o conceito de envelhecimento. Ao contrário do que poderíamos supor, definir a 

velhice é uma tarefa complexa. Sabe-se, no entanto, que não se trata de um fenômeno apenas 

biológico, pois implica múltiplos fatores: cronológicos, psicológicos, existenciais, culturais, 

econômicos, políticos, dentre outros. A velhice, como escreveu Simone de Beauvoir (1990, p. 

17) “não é um fato estático; é o resultado e o prolongamento de um processo” que engloba 

não somente as mutações biológicas, mas também determinantes sociais que tornam as 

concepções sobre o termo variáveis de individuo para individuo, de cultura para cultura, de 

época para época. “A velhice não poderia ser compreendida senão em sua totalidade; ela não é 

somente um fato biológico, mas também um fato cultural” (id. ib., p. 20), reafirma a autora no 

Preâmbulo do livro. 

Os diversos campos do conhecimento têm se empenhado na tentativa de 

compreender a velhice e suas peculiaridades com o intuito de encontrar formas de amenizar 

sofrimentos e acabar com preconceitos.7 No âmbito da literatura, quando tal discussão aparece 

representada, podemos ter acesso a uma espécie de diálogo com questões subjetivas e 

existenciais, isto é, com o lado “de dentro” da questão. Embora personagens velhos estejam 

presentes em menor número na literatura, especialmente como protagonistas, algumas obras 

têm se destacado por apresentarem discussões acerca do envelhecimento sob diferentes 

aspectos, tais como a relação do idoso com suas limitações, o medo da morte, a exclusão 

social e a marginalização, as relações afetivas e os diálogos das personagens perpassadas pela 

memória – elemento presente na vida e no discurso do velho. 

Para melhor compreender a representação da velhice na literatura, faremos uma 

breve incursão por essa temática, sem qualquer pretensão de esboçar um panorama histórico-

                                                 
7
 O atual interesse concedido à velhice é, de fato, novo e abrange todos os domínios. Cada disciplina modifica ou 

esclarece o seu ponto de vista na tentativa de melhor compreender esse estágio da vida humana. Em 1981, ao 

lançar o livro Historia Social da Criança e da Família, Philippe Ariès observa que: “Em breve, haverá vários 

estudos sobre os velhos, porque eles já tiveram início. E eu penso que se alguém começar a desbravar este 

terreno, aparecerá logo o bulldozer universitário e em  seguida haverá toda uma biblioteca sobre a velhice”. 
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literário, mas tão somente com a intenção de percorrer os significados da senescência em 

textos literários produzidos por certos povos e períodos da história, a fim de melhor situar o 

nosso estudo. Neste sentido, convém lembrar o alerta de Simone de Beauvoir (id. ib., p. 109) 

para os interessados na questão: 

 

Estudar a condição dos velhos através das diversas épocas não é uma 

empresa fácil. Os documentos de que dispomos só raramente fazem alusão a 

esse assunto: os idosos são incorporados ao conjunto dos adultos. Das 

mitologias, da literatura e da iconografia destaca-se uma certa imagem da 

velhice, variável de acordo com os tempos e os lugares [...] É difícil 

determinar. A imagem da velhice é incerta, confusa, contraditória”. 

 

Decerto, sempre existiram velhos. Descobri-los, no entanto, entre os documentos de 

épocas longínquas, é desafio dos mais árduos. Para os tempos mais recuados, os textos 

literários se tornaram a única fonte, embora apenas ofereçam uma visão parcial da realidade. 

Segundo George Minois, foi o poeta e filósofo Ptah-Hotep, vizir do faraó Tzezi, o primeiro 

velho que falou de si e, as suas palavras, escritas por volta de 2450 a. C, são um grito de 

angústia que “demonstra que nada se alterou no drama da decrepitude ao longo do tempo”.8 

 

Como é penoso o fim de um velho! Ele enfraquece todos os dias, a sua vista 

diminui e os ouvidos tornam-se surdos, faltam as forças e o coração já não 

tem descanso, torna-se silencioso e já pouco fala. As suas faculdades 

intelectuais diminuem e é impossível lembrar-se hoje do que aconteceu 

ontem. Todos os ossos lhe provocam dor. As tarefas a que a pouco se 

entregava com entusiasmo apenas se cumprem com dificuldade e desaparece 

mesmo o sentido do gosto. A velhice é o pior dos males que podem afligir 

um homem (MINOIS, 1999, p. 28). 

 

De fato, o texto exprime, no passado e no presente, a angústia do envelhecer e a 

amarga ideia de decadência física e intelectual que advém com a idade. Minois informa 

também a existência de um antigo papiro egípcio segundo o qual “aquele que viveu sessenta 

anos já conheceu tudo o que passou por ele” (p. 29), pois, nessa idade, o homem não poderia 

                                                 
8
 O texto egípcio foi citado anteriormente por Simone de Beauvoir, em seu livro A Velhice, como marco do 

quadro sombrio da velhice no Ocidente (BEAUVOIR, 1990, p. 114). 
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mais satisfazer nenhum desejo.9 Nesses mesmos hieróglifos, aparece a figura do velho 

curvado sobre um cajado, imagem utilizada até hoje e que consolida visualmente o 

significado do estado de velhice naqueles tempos.   

Os sentidos da velhice também foram decodificados pela história não escrita. Em um 

retrospecto às sociedades orais mais arcaicas, sabe-se que muitas delas reverenciavam os mais 

avançados em anos.10 Tribos primordiais acreditavam que os anciãos conheciam o segredo das 

origens, detinham o conhecimento do lendário coletivo e o poder ontopoético. Donos do saber 

e do dom de contar histórias, os velhos, com a palavra mágica, relatavam ao povo os feitos 

dos heróis consagrados.  

Segundo Carmem Lúcia Tindó Secco, em algumas sociedades arcaicas africanas “ser 

velho” se revestia de sacralidade, uma vez que os idosos eram incumbidos de efetuar a ligação 

entre os vivos e os mortos, o que conferia à velhice a noção de força vital (SECCO, 1994, p. 

10). Essa concepção do velho como “fonte de experiência” e o depositário do saber e da 

memória do seu povo, está associada às tradições orais. Cabia ao ancião, pelo encantamento 

da narratividade oral, a função social de lembrar e aconselhar, tecendo conselhos que 

garantiam a perpetuação da comunidade através dos tempos. “O velho é aquele que transmite 

o saber, que educa as crianças com as suas histórias e conselhos, servindo como verdadeiro 

brinquedo vivo” (MINOIS, 1999, p. 23). 

                                                 
9
 No Extremo Oriente, a visão do homem de sessenta anos é outra. Para o filósofo chinês Lao-Tsé ou Lao-Tzy 

(604-531 a.C.) o envelhecimento tem características positivas. Na história de Tao-te King, contada por ele, a 

velhice – atingida quando o indivíduo completa 60 anos de idade –, relaciona-se ao ápice espiritual, momento em 

que ele estaria apto para libertar-se de seu corpo através do êxtase e de se tornar um santo. Na civilização 

judaica, os idosos eram considerados eleitos, arautos de Deus, e a eles se atribuíam idades fabulosas; viam na 

velhice a recompensa máxima da virtude. Entre os judeus, os anciãos possuíam um papel importante na vida 

pública e, como os chineses, enquanto conservassem vigor físico e moral, eram eles quem governavam a família. 
10

 Simone de Beauvoir chama atenção para o fato de que o lugar atribuído à velhice depende do contexto cultural 

geral. Neste sentido, os povos sem escrita são exemplo disso, pois conforme os níveis de recursos da 

comunidade, o velho é respeitado ou desprezado, honrado ou morto. “As soluções práticas adoptadas pelos 

primitivos acerca dos problemas que os velhos lhes colocam são muito diversas: mata-os, deixa-os morrer, dá-

lhes um mínimo vital, assegura-lhes um fim confortável, venera-os e enche-os de satisfação” (MINOIS, 1999, p. 

24). 
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Considerada a mais antiga obra literária da humanidade, A Epopéia de Gilgamesh, ao 

revelar o desejo humano de vencer a finitude, desvela também o medo de envelhecer. A 

esposa de Utnapishtim, compadecida com o fracasso do herói Gilgamesh na busca pela 

imortalidade, revela-lhe o segredo de uma planta sagrada, nas profundezas do mar, que 

conferiria juventude a quem a comesse: “Se conseguires pegá-la, terás então em teu poder 

aquilo que restaura ao homem sua juventude perdida (GILGAMESH, 2001, p. 160). O 

lendário rei sumério então mergulha no mar profundo, ferindo-se, mas obtendo o tão desejado 

segredo, contudo tomado de rara compaixão, decide não comer sozinho o fruto, mas sim 

dividi-lo com os anciãos da cidade de Uruk, libertando-os dos tormentos da velhice: “Eu a 

levarei à Uruk das poderosas muralhas. Lá eu darei as plantas aos anciãos para que a comam. 

O nome dela será ‘Os Velhos Voltaram A Ser Jovens’. E, finalmente, eu mesmo a comerei e 

recuperarei toda a minha juventude perdida” (id. ib. p. 160). 

As primeiras versões dessa epopeia datam do período Babilônico Antigo (2000-1600 

a. C.), podendo ter surgido muito antes, e refletem, de certa forma, além das questões 

fundamentais da existência, da relação com as potências cósmicas e com o domínio 

misterioso dos deuses, uma imagem social do velho, cuja longa vida passa a ser indício de 

infortúnio e degradação. Consoante com Georges Minois, esta epopeia  indica um conflito de 

gerações, pois o herói, ao propor guerra contra Agga de Kish, “entra em oposição com o 

conselho de anciãos, favorável à paz; Gilgamesh apela então à juventude e aos guerreiros, que 

estão de acordo com ele, e a opinião dos anciãos é assim rejeitada” (MINOIS, 1999, p. 37). 

Para Simone de Beauvoir (1990, p. 262), “mesmo quando a boa ordem social obriga 

as gerações mais jovens a reconhecer nas mais antigas uma autoridade política ou econômica, 

elas suportam essa autoridade muitas vezes com impaciência”. A historia da mitologia grega 

demonstra isso de forma bem clara. A querela entre as gerações termina quase sempre com o 

triunfo dos mais novos.  
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Em Os Trabalhos e os Dias, Hesíodo nos conta que o jovem Cronos castrou e 

destronou seu velho e tirânico pai Urano, para depois ser vítima do seu próprio filho Zeus que 

fê-lo regurgitar os irmãos que engolira. Inúmeros ecos dos conflitos que opuseram os jovens 

aos anciãos são encontrados na história e na literatura grega.11 Destarte, para melhor tentar 

compreender o lugar da velhice na era clássica, é obrigatória uma passagem pelo mundo 

homérico, cujos 28 mil versos denunciam muito mais um mundo heroico de jovens 

combatentes como Aquiles, Ajax, Agamêmnon e Heitor do que de velhos. “A epopeia 

homérica exalta a juventude. Se os velhos parecem não ser desprezados, isso é devido a sua 

origem aristocrática. Deixados para último plano, não passam de uns simples conselheiros, 

por vezes muito faladores” (MINOIS, 1999, p. 65). 

O enaltecimento da juventude na literatura grega talvez se deva às transformações 

sócio-econômicas dos séculos IX e VIII a. C., talvez fossem os jovens detentores do poder 

que enriqueceram os mitos. No entanto, como nos lembra Simone de Beauvoir, não nos cabe 

formular nem escolher hipóteses, mas apenas examinar os dados que dispomos no domínio 

dos mitos e dos fatos. 

Optamos por dois fios de histórias contadas pela Ilíada e pela Odisséia que, a nosso 

ver, representam bem a dialética entre a velhice e a juventude que a Antiguidade viveu: a 

glória do jovem Aquiles e a sabedoria do velho e astuto Ulisses. Na Ilíada, Aquiles tem o 

privilégio de escolher o seu próprio destino: uma vida longa e tranquila ou uma vida breve e 

uma pronta morte gloriosa no campo de batalha. Aquiles escolheu a opção heroica, cuja 

condição é o sacrifício da própria vida na plenitude de sua natureza viril, determinado pela 

busca da “glória imortal”.  

                                                 
11

 Apenas para efeito didático, lembramos que a literatura grega costuma ser divida em três períodos: Idade 

Jônica, Ática e Média Helenística. Na primeira situam-se Homero, Hesíodo, a poesia lírica e suas formas, a 

poesia monódica e a prosa; na Idade Ática,  encontramos o lirismo, a poesia dramática, a tragédia e o drama 

satírico, a comédia, a Filosofia (Platão e Aristóteles) e a oratória; na Idade Média Helenística há o período 

alexandrino, que compreende a épica, o lirismo, a dramática, a Filosofia, a História, o romance e as ciências e o 

período romano que contempla a poesia, a prosa e a filosofia até a constituição do cristianismo. 
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A morte em combate eleva o herói grego acima da condição humana, o que lhe 

permite usufruir a honra imperecível de ser tema da poesia heroica12. A “bela morte” tinha por 

recompensa “a presença continuamente mantida de sua lembrança na memória dos homens” 

(VERNANT, 1987, p. 87), o que para os gregos representava a única maneira de triunfar 

sobre a velhice e sobre a morte.  

Assim, trocando a extensão pela intensidade, Aquiles conquista a eternidade, 

imortalizando-se no canto dos poetas, cuja poesia encontrava-se, como salienta Charles Segal 

(1994, p. 176), fielmente ligada a funções comunitárias. Jean-Pierre Vernant, em seu trabalho 

A bela morte e o cadáver ultrajado (1979, p. 40), considera que a verdadeira razão do feito 

heroico não está ligado a prestigio social, nem à obtenção de glórias, mas à ordem metafísica, 

já que 

 

[...] a própria condição humana, condição que os deuses não fizeram apenas 

mortal mas também submetida, como toda criatura deste mundo, após a 

floração e a plenitude da juventude, ao declínio das forças e a decrepitude da 

idade. O feito heroico enraíza-se na vontade de escapar ao envelhecimento e 

à morte, por ‘inevitáveis’ que sejam de a ambos ultrapassar. 

  

A razão da escolha de Aquiles assume, pois, esta dimensão metafísica: trata-se do 

desejo de escapar ao ultraje do envelhecimento e da morte. Muito mais que obter glória ou 

prestigio social, a “bela morte” é uma forma de abreviar a vida encarando a morte em uma 

tentativa de afirmar, acima de tudo, a permanência social de uma individualidade humana que 

por sua mesma natureza deve desaparecer jovem. 

Contrastando com o jovem e corajoso herói da glória e da Ilíada, Ulisses, o herói do 

retorno e da Odisséia, tem um modelo heroico em que a capacidade de evitar a morte e 

manter-se vivo é precisamente o que é celebrado. É pela astúcia e não pela coragem que 

                                                 
12

 Segundo Vernant (2001, p. 83), a “bela morte” só adquire real valor quando encontra lugar na poesia épica, 

que fornece ao herói a possibilidade de tornar-se eterno. Muito mais que o rito funerário grego cujo objetivo era 

oferecer àquele que perdeu a vida o acesso a uma nova condição de existência social que era o estatuto de morto, 

a epopeia vai além, porque consegue, por meio do canto dos feitos gloriosos, repetidos indefinidamente, garantir 

a permanência do seu nome, renome e façanhas a certa pequena elite – que se oporia também à massa de 

defuntos, definidos como uma multidão de gente sem nome. 
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Ulisses é reconhecido. Ao contrario de Aquiles, jamais foi confrontado a uma escolha 

excludente, pois seu destino, revelado por Tirésias (ODISSEIA, XI, 134-137), é a morte 

amena, “longe do mar, sob uma velhice opulenta”, cercado por “um povo feliz”.13 Segundo 

Teodoro Assunção, diferentemente da Ilíada, a Odisséia “celebra em seu conjunto um herói 

cuja capacidade básica é a de evitar a própria morte, conservando-se em vida e podendo dar 

continuidade às sofridas aventuras que se tornarão  matéria do canto épico.” Caracterizado 

como “o que errou inumeravelmente”, e também como aquele que “sofreu muitas dores no 

mar” (ASSUNÇÃO, 2003, p. 104), Ulisses representa um contraponto à trágica morte do 

jovem Aquiles e uma concepção de velhice pautada no acúmulo de sabedoria. 

Ainda que, a dicotomia velhice e juventude tenha se acentuado no imaginário da 

Grécia clássica, na maioria dos textos consagrados pela historiografia oficial literária 

encontramos alguns exemplos em que a figura do ancião era reverenciada, sobretudo no 

sentido político, o que nos permite afirmar que não há uma concepção homogênea quanto à 

velhice nesse período. Assim, Nestor, honorário guerreiro da geração de Teseu, guardião de 

valiosas informações políticas assimiladas no passado e sedimentadas pelo tempo, é um dos 

primeiros representantes da senectude que contemplamos na Ilíada. O velho guerreiro que 

“não cedia à triste velhice” representa uma senescência associada à sabedoria, à experiência e 

à arte da palavra. Mas é a linguagem o mais poderoso pilar da autoridade de Nestor. É o poder 

da palavra que permite ao conselheiro supremo vangloriar-se de ter contemplado e lutado com 

os grandes guerreiros: “Eu que me orgulho de ser mais velho do que tu, dize a Diómedes, 

falarei e exporei tudo e ninguém poderá desprezar a minha opinião, nem mesmo o poderoso 

Agamêmnon” (HOMERO, apud. MINOIS, 1999, p. 64).  

                                                 
13

 Não levamos em consideração as variantes do mito, mas o final do herói na épica, cuja estrutura conduz ao 

final feliz. De fato, Homero deu ao astuto guerreiro da Odisséia uma velhice tranquila como recompensa para a 

longa nostalgia e peregrinação, além da fidelidade de Penélope e um eloquente tratado de paz. No entanto, “o 

mito continua em outras variantes e tradições para além da epopeia” (BRANDÃO,  1998, p. 320.). 
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Os deuses amavam mesmo a juventude e amaldiçoavam a velhice?  Se pensarmos 

que Nestor não representa todos os velhos aqueus e que a velhice de Ulisses só será 

representada ao final da epopeia; se pensarmos ainda que o idoso Laertes, pai do astuto herói, 

considerado velho demais para combater, vivia exilado no campo, sob os cuidados de uma 

velha, esquecido de todos até que o filho, ao observar sua decrepitude, reflete sobre o “ser 

velho”; se pensarmos que os veneráveis anciãos eram ouvidos nos conselhos muito mais por 

serem velhos heróis do que por causa da idade, teremos que concordar com Homero que “os 

deuses detestavam a velhice” e que por esta razão faziam morrer jovens aqueles a quem 

amavam, conforme poetizou Menandro. Aliás, foi Menandro um dos autores gregos que mais 

enalteceu o corpo jovem, símbolo de esplendor, graça e beleza, aproximando-o às figuras 

divinas em oposição ao corpo da velhice associado ao terrível, ao feio, à decrepitude e às 

imagens da morte. 

Além de Menandro, Aristófanes, Minermo, Anacreonte, Sófocles, inúmeros poetas, 

dramaturgos e comediantes da antiguidade revelaram uma visão da velhice, ora sob cores 

sombrias e decadentes, ora sob a ótica da sabedoria e da honra. Na comédia grega a velhice se 

destacava, fosse na figura dos velhos heróis ou na dos decrépitos e sofredores; os velhos eram 

apresentados de modo ridículo e caricatural, física e mentalmente decadentes e 

impossibilitados de aproveitar os prazeres da vida (da carne); os homens mais velhos se 

maquiavam para que não fossem motivo de riso e para que pudessem se casar com mulheres 

mais moças.  

Em De Senectude, única obra latina consagrada aos velhos, Cícero admiravelmente 

faz apologia à velhice, ainda que na Roma antiga ela tenha sido violentamente combatida. 

Fingindo dar voz ao velho Catão, de 84 anos, o autor denuncia os preconceitos e esclarece a 

sua concepção de velhice. “Cícero quer demonstrar que a idade, longe de desqualificá-los, 

aumenta suas capacidades” (BEAUVOIR, 1990, p. 147).  
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No longo diálogo de Catão com os dois jovens Capião e Lélio, aparece a velha 

querela Geras versus Hebe: “Os Estados sempre foram arruinados pelos jovens, e salvos e 

restaurados pelos velhos” (CATÃO apud. BEAUVOIR, p. 147). Em seguida, complementa: 

“O que acho mais deplorável na velhice é sentir que, nessa idade, somos odiosos aos jovens” 

(id. ib., p. 147). Cícero reconhece que ao envelhecer perde-se a força física, contudo ela nada 

representa se comparada à sabedoria e à virtude que advém com os anos: “Por mais fraco e 

abatido que esteja um homem que dá lições de sabedoria e de virtude, será sempre 

considerado por mim como um afortunado” (id. ib., p. 147-148). 

As palavras de Catão demonstram que os pares antitéticos velhice e juventude que 

modelavam jogos de significados opostos, tais como a fortaleza e a debilidade, continuam a 

vigorar. Ratificando essas diferenças polares, alguns textos da antiguidade descrevem os 

corpos jovens como o mais próximo às figuras divinas. “Quando o corpo humano conseguia 

brilhar era porque um deus havia enviado um reflexo [...] O resplendor próprio dos deuses se 

refratava, como em uma pedra preciosa, para refletir-se na juventude, que – radiante de vigor 

e beleza – se mostrava como devia ser” (IACUB, 2007, p.46). 

Poucas são as referências literárias à velhice na Idade Média. Naqueles tempos, “os 

velhos foram mais ou menos excluídos da vida pública: os jovens conduziam o mundo” 

(BEAUVOIR, 1990, p. 157) talvez por não serem considerados agentes da História, os velhos 

não despertassem o desejo de representá-los do ponto de vista da sua verdade. Assim, as 

poucas referências são estereotipadas e os clichês se perpetuaram. A determinação parece ter 

sido silenciar sobre a velhice, ofuscando nitidamente a sua imagem: escondendo-a ao invés de 

revelá-la. Comparados aos jovens, os velhos representavam o negativo que não é o próprio 

homem, mas seu limite; à margem da condição humana, não os reconhecemos e não nos 

reconhecemos neles (id. ib., p. 207). Foi nessa linha que, no século XIV, Dante escreveu 

Convívio, obra que atribui à velhice o papel de preparação para a morte. Destacando a 
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negatividade dos aspectos da senescência, o poeta da Divina Comédia caracteriza a 

decrepitude como fria e úmida. 

Em O Velho e da Horta, de 1512, Gil Vicente descortina a rejeição social aos velhos 

que se apaixonavam por mulheres mais novas. O tema é antigo e um dos favoritos do século 

XVI. Assim, influenciado pela sua época, Gil Vicente explora, com a comicidade que lhe é 

peculiar, o desprezo que os jovens têm pela velhice: sinônimo de decadência e feiúra. Por 

meio do diálogo entre o velho e a jovem, o auto descreve a crueza de uma situação que oscila 

entre o ridículo e o ilusório. 

Por outro lado, também na literatura portuguesa, encontramos uma das mais 

significativas representações da velhice – a que aparece em Os Lusíadas – na figura do Velho 

do Restelo. A personagem que constitui uma espécie de defensor da antítese à tese 

expansionista tem gerado as mais diferentes (e por vezes díspares) interpretações. Este velho 

“de aspeito venerando”, “Cum saber só de experiências feito”, e, como tal, “digno de ser 

ouvido” – para usar as expressões de Luís de Camões – interveio junto dos navegadores 

portugueses que se aprestavam para partir para a empresa marítima da Índia com a finalidade 

de alertá-los contra os perigos da ambição em excesso e da cobiça pelas riquezas vindas do 

Oriente. Podemos inferir que esse “velho” sábio e experiente tentava ensinar ao “jovem” rei o 

melhor caminho para governar, se este não alcançou êxito e viu o país ser destruído, é porque 

a figura central no imaginário  era mesmo da juventude real. 

Reconciliando-se com a Antiguidade clássica, o Renascimento reencontra o antigo 

desgosto helênico pela velhice. Celebra a juventude, a vida plena, a beleza e sente horror por 

tudo o que representa e denuncia o declínio, a decrepitude, a morte. A velhice, portanto, é o 

grande escândalo da época e, a morte, seu duplo. Para fugir desta “máscara” da morte, o 

homem renascentista utiliza de todos os mecanismos disponíveis.  
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 Reflexo dessa época, Shakespeare soube bem exprimir a posição da velhice no século 

XVI: “Velhice, eu detesto-te, mas adoro a juventude”, escreve o autor inglês em O Peregrino 

Apaixonado, retomando a clássica oposição entre os mais novos e os mais velhos. Segundo 

Simone de Beauvoir, “O Rei Lear é a única grande obra, além de Édipo em Colono, cujo herói 

é um velho; nela, a velhice não é concebida como limite da condição humana, mas como sua 

verdade; é a partir dela que é preciso compreender o homem e sua aventura terrestre” 

(BEAUVOIR, 1990, p. 203). Para a autora, nesta obra, Shakespeare inaugura uma perspectiva 

diferente para pensar a velhice na literatura, pois nesse drama é o sentido da condição humana 

do ser velho que é mostrado em toda a sua dramaticidade. 

Semelhante aos períodos antecedentes, a literatura do Romantismo tematizou o 

drama do conflito de gerações, revelando que a evolução das sociedades não mudou seus 

alicerces, pautados fundamentalmente no vigor corporal e na fecundidade, condições 

desfavoráveis à velhice. O desejo de um corpo jovem desperta no homem de todos os tempos 

a louca esperança de encontrar a fonte da juventude.  

Qualquer que tenha sido a evolução das sociedades, neste sentido, nos permite 

perceber que elas estão alicerçadas neste desejo. Foi o que demonstrou a literatura romântica 

através do personagem Fausto, do livro homônimo de Goethe, que foi capaz de vender a alma 

ao diabo em busca da eterna juventude.  “Goethe concebe, portanto, a velhice como uma 

idade abstrata, congelada e decepcionante”, diz-nos Simone de Beauvoir, acrescentando que o 

desejo do escritor que muito cedo teve despertada a consciência da finitude humana, não é 

apenas rejuvenescer, mas “escapar aos próprios limites, reviver a vida como uma aventura, 

sem permitir que ela termine num impasse” (id. ib., p. 234). 

O horror à perda da juventude também se expressa igualmente no Decadentismo 

europeu dos fins do século XIX, conforme podemos constatar no romance O retrato de 

Dorian Gray, do irlandês Oscar Wilde, em que o protagonista, apavorado com os efeitos do 
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envelhecimento, faz um pacto pelo qual transfere todo infortúnio da velhice para seu retrato 

que se torna velho e carcomido com o passar do tempo.  

Em contrapartida, o retratado permanece jovem, arrogante e iludido até o momento 

em que se confronta consigo mesmo, no retrato, e decide dilacerá-lo com um punhal, 

tombando morto pela destruição de sua imagem condensada em progressiva decadência. 

Dorian Gray é um ser dissonante que, ao recusar a velhice, denuncia a tragédia de ser velho 

numa sociedade pautada em valores do trabalho e da produtividade. Encarnando o mito da 

perene mocidade, Dorian Gray representa o pavoroso medo de envelhecer que a sociedade 

industrializada viverá e que culminará na expulsão da figura do velho. 

Na literatura oitocentista de Portugal os velhos representam um passado que perdeu o 

sentido e que, portanto, deixam de ter um valor em si. É o caso da velha D. Francisca, avó de 

Joaninha, do romance garretiano Viagens na minha terra, que vai sucumbindo à ação do 

tempo até alcançar uma morbidez e ser jogada fora da história pelos jovens cheios de boas 

intenções, mas que destroem a família. Há ainda o velho personagem Affonso da Maia, da 

obra Os Maias, de Eça de Queiroz, também destruído pela juventude representada pelo neto 

Carlos da Maia que lhe retira expectativas e esperanças, deixando-o sem espaço, sem lugar 

que possa existir.
14

 

Para Simone de Beauvoir, a literatura do século XIX, de maneira geral, encarou a 

velhice de forma mais realista descrevendo-a sob a ótica das várias classes sociais. Assim, nos 

textos literários dessa época aparecem os velhos nobres, burgueses, industriais, bem como 

camponeses, militares, pequenos lojistas e funcionários. É uma literatura que também se 

caracteriza por uma abordagem da velhice feita pelos próprios escritores possibilitando 

melhor compreender o modo como vivem a sua condição.  

                                                 
14

 Esclarecemos que não fizemos uma leitura acurada das personagens dos dois romances, pois o nosso interesse 

era, de uma maneira mais geral, verificar o lugar do velho nessas narrativas portugueses. 
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Dentre os escritores desta época, Victor Hugo é considerado o que mais exaltou a 

senescência através da sua própria figura. No conjunto da sua obra, a idade avançada é 

sinônimo de sabedoria e autoridade supremas, imagem construída a partir de antíteses que 

opunham a fragilidade física a uma alma sublime.  

Assim, muitos de seus personagens velhos se viram envolvidos em façanhas 

maravilhosas, dotados de qualidades da juventude. O escritor também enfatizou de forma 

salutar as afinidades entre a infância e a velhice, considerando a criança e o velho, “por sua 

ingenuidade, por sua sabedoria, próximos dos mistérios do mundo, próximos de Deus” 

(BEAUVOIR, 1990, p. 253). 

Dando seguimento ao nosso percurso, inquirimos: Que lugar ocupa a velhice na 

literatura produzida num século marcado pelo surgimento da gerontologia, pelos avanços da 

medicina geriátrica, pelas descobertas psicanalíticas que tornaram possível compreender o 

“ser velho” por dimensões subjetivas e existenciais? Herdeira dos clichês dos séculos 

precedentes, a literatura do século XX pouco se interessou pela temática da velhice refletindo 

muito mais o império da juventude e o culto exacerbado à beleza. Mesmo com novas 

perspectivas e avanços científicos e tecnológicos que tornaram possível prolongar  o prazo da 

vida humana, é bem reduzido o número de autores que abordam diretamente o tema da 

velhice.  

Deste modo, o que temos são algumas obras que geraram, em luz e sombras, imagens 

do envelhecimento que se alternam em dois enfoques: a inutilidade e a sabedoria. No 

primeiro caso, prevalece uma personificação dos aspectos corporais, em que as mudanças e 

transformações correspondem ao horizonte da degradação do corpo, da doença, da 

incapacidade de realizar tarefas, enfim, a todas as limitações causadas pela debilidade física 

que desencadeiam um processo de deterioração moral, fazendo com que os velhos se sintam 

cada vez mais fracos e próximos da morte. 
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No segundo caso, a literatura ressalta, valoriza ou reconhece a experiência do mais 

velho, atribuindo-lhe um saber proveniente da sua experiência de vida que, associado à 

memória, atua como elemento desencadeador do processo de reflexão desenvolvido ao longo 

da narrativa. O velho é um ser que adquiriu a qualidade da sabedoria e apresenta seus 

conhecimentos principalmente através de narrativas orais que se destinam, na maioria das 

vezes, aos mais jovens que estão em casa. Ao dar voz a personagens velhos, a literatura os 

transforma em sujeitos falantes, capazes de produzir significantes fundadores da sua própria 

história. Sendo assim, o texto literário abre a porta para uma conciliação com o corpo frágil e 

mortal. 

Ao tecer considerações sobre a obra de Nikolai Leskov, Walter Benjamin advoga a 

necessidade do resgate de velhos personagens, narradores que se encontram sob o signo de 

Mnemósine e da experiência. O filósofo introduz a ideia de que a familiaridade que o nome 

“narrador” invoca já não apresentava uma intervenção viva e eficaz na atualidade do século 

XX. E é por esse motivo que escolhe o escritor russo Nikolay Leskov como paradigma de 

narrador, não por estar aproximando-o contemporaneamente, mas porque ilustra a distância 

que nos separa dele. 

Para justificar a distância de Leskov, Benjamin fundamenta-se na constatação da 

crise da experiência deflagrada no pós-guerra, quando o homem retorna emudecido sem 

nenhuma experiência comunicável. O “frágil e minúsculo corpo humano”, perdido no cenário 

desolador da guerra, “dominado por forças destruidoras e explosões, não lega nenhuma 

experiência a ser transmitida de pessoa para pessoa, de geração a geração. São vivências que 

se busca esquecer. Se a “experiência que anda de boca em boca é a fonte onde todos os 

narradores vão beber” (BENJAMIN, 1994, p. 28), então não se tem mais o que ouvir nem 

contar. Decai, por tal motivo, a arte de contar histórias, fazendo com que os elos com o 

passado sejam rompidos. 
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Assim como as guerras, Benjamin considera que o desenvolvimento tecnológico 

acarreta uma nova forma de miséria: o esfacelamento da memória, pois a ânsia desenfreada 

pelo novo cria o rápido envelhecimento e esquecimento das notícias. A “era da 

reprodutibilidade técnica” despreza as tradições e “arquiva o passado” bloqueando o fluir das 

lembranças. Nesse cenário, o homem moderno marginaliza a figura do velho que perde a sua 

função milenar de guardião do saber e deixa de exercer a tarefa de transmitir conselhos aos 

jovens. Num mundo sem lembranças, o velho é excluído duplamente: primeiro porque não 

oferece mais a sua força para o trabalho e depois a sua experiência não interessa à sociedade 

tecnológica na sua ânsia desenfreada do “sempre novo”. 

É sobre a importância da experiência e da sabedoria que escreve Ernest Hemingway 

no romance O velho e o Mar, um clássico da literatura norte-americana que reafirmou a 

competência do autor levando-o a ganhar o Prêmio Nobel da literatura em 1954. O mérito do 

escritor nesta obra não está na inovação da linguagem, como propõem escritores mais atuais, 

mas sim na temática da velhice sob a ótica do valor da experiência.  Um dos pontos mais 

importantes da narrativa é o impedimento da amizade do velho Santiago com o jovem 

Manolín, seu aprendiz na arte da pesca. A justificativa dos pais do garoto é a falta de sorte do 

velho pescador que por causa da velhice já não consegue mais uma boa pescaria.  

Hemingway aponta o fato de que os mais jovens veem a velhice como algo além 

deles, uma “doença” que jamais irá lhes contagiar, como se pudessem escolher ficar sempre 

jovens. A velhice seria uma falta de sorte destinada a poucos. Ridicularizado, o velho Santiago 

aceita as provocações e parte sozinho para uma viagem em busca de boa pescaria, a fim de 

provar a sua experiência e força. Ao retornar, após 84 dias, o êxito do velho pescador não está 

somente no grande peixe que consegue pescar, mas na descoberta do valor da sabedoria 

adquirida ao longo da vida que lhe possibilitou enfrentar os desafios em alto mar e vencê-los. 

A sua experiência aliada à rememoração de fatos do passado, relatados a um interlocutor 
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imaginário, lhe permitiu realizar a viagem interior possibilitando um mergulho no passado e 

uma reflexão sobre as angústias do envelhecer. O jovem Manolín foi privado do intercâmbio 

dessa experiência. 

Através da literatura, Hemingway comprova o que diz Simone de Beauvoir: “é de 

maneira dissimulada que o adulto tiraniza o velho que depende dele” e afirma que os 

interesses em “jogo nessa luta não são apenas de ordem prática, mas também de ordem moral: 

queremos que os velhos se conformem à imagem que a sociedade faz deles (BEAUVOIR, 

1990, p. 590).” Nesta perspectiva, o pescador Santiago se despe de uma esperada fantasia de 

“velho acabado” e desmonta a ilusão equivocada de pobre mortal que caminha para o fim. A 

narrativa de Hemingway é potencialmente transgressora no sentido de apresentar um velho 

capaz de transgredir e, consequentemente, transformar. 

No panorama contemporâneo que tem na existência do mito da juventude eterna uma 

das mais sedutoras formas de convencimento estratégico da publicidade e da propaganda (o 

que acarreta rejeição e exclusão ao velho) alguns escritores reivindicam uma “virada 

subversiva” para a velhice, apresentando-a por um prisma existencial e poético. Tais 

escritores, ao darem voz a protagonistas velhos, denunciando a marginalização que lhes é 

imposta pela sociedade, balizam discussões sobre perdas, exclusão, memória, solidão, exílio, 

corpo, voz, tempo e morte. Penetrar nesse espaço literário nos permite uma melhor 

compreensão sobre o que tem a dizer a “voz da experiência” bem como o que estão dizendo 

sobre ela. 

Na literatura portuguesa, coube à Agustina Bessa-Luís com o romance A Sibila, um 

importante trabalho de reconfiguração da velhice feminina ao dar voz a uma protagonista que 

à medida que envelhece, vivencia novas experiências que lhe permitem exorcizar antigas 

representações, fazendo surgir uma nova mulher idosa. 
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O romance Nas tuas mãos, de Inês Pedrosa (2005), tematiza o envelhecimento e a 

solidão imposta à Jenny, cuja consciência do “estar velha” se contrapõe irrevogavelmente à 

juventude da neta Natália. A narração se organiza, tendo como pano de fundo, o limiar da 

morte de uma mãe/avó que, ao escrever um diário, revela seus fantasmas e medos. Com o 

passar do tempo, a velha Jenny descobre, na memória, uma trilha de resistência para enfrentar 

o “peso dos anos”. A narrativa do diário é para si mesma: para seu António já morto; para 

Pedro, amante de António; para sua filha adotiva Camila e para sua neta Natália. É uma 

narração sem vítimas, em que a velha senhora ousou viver diferentemente e com a coragem 

para tecer conjecturas sobre tudo: o funcionamento da sociedade, da moral e da cultura da 

época em que era jovem, bem como da velhice, da qual possui perfeita consciência. Sobre 

estar velha, diz: 

 

Não me lembro da experiência da dor. Uma das vantagens do 

envelhecimento é conseguirmos esquecer aquilo que não nos apetece 

recordar... Não penses que te estou a dizer que na velhice as pessoas ficam 

mais perto da essência da vida: não consigo encontrar uma solução para os 

problemas do Universo pelo facto de ser velha. Mas acho que ganhei em 

frivolidade, sobretudo depois da sua morte, António. Eu era uma rapariga 

demasiado séria, e agora tornei-me uma velha leviana (PEDROSA, 2005, p. 

26). 

 

Como não temos o propósito de inventariar todos os escritores da literatura 

portuguesa que abordaram o tema da velhice de maneira crítica e significativa, destacamos as 

escritas de Miguel Torga, Vergílio Ferreira, José Saramago, Antônio Lobo Antunes e Mário 

Cláudio, objeto desta pesquisa. 

Para dar “corpo” a esse estudo, trilhamos vários caminhos em busca de uma 

concepção de velhice que abarcasse suas dimensões subjetivas, existenciais e ontológicas 

como entendemos ser a perspectiva da obra de Mário Cláudio. Por essa razão, optamos em 

apresentar esse breve apanhado do nosso percurso por entender que, embora o nosso texto 
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trilhe um caminho de cruzamento de perspectivas, foi o caminhar que nos permitiu o ponto de 

partida, chave de leitura e compreensão do universo romanesco do autor. 

 

 

 

1.2. A VELHICE E O SER NA ESCRITA DE MÁRIO CLAUDIO 

 

 

Para iniciar esta pesquisa colocamo-nos diante de uma pergunta que inferimos como 

ponto inicial para nossa reflexão: como pensar a velhice na literatura de Mário Cláudio de 

modo que ela se apresente como uma reflexão sobre o ser
15

 de/para a morte, através da 

linguagem? Será basicamente através deste questionamento que moveremos a nossa 

investigação. 

Encontrar, buscar, responder a essa indagação não significará empreender uma busca 

da verdade ou inferir uma verdade, trata-se, mais, nos dizeres de Blanchot, “girar em torno” 

(2001, p. 63-64): fazer um movimento circular sem nenhum centro para atingirmos, pois “o 

centro não se encontra”. Todavia, o abandono do centro permite o risco da caminhada errante, 

a impossibilidade e “a magia do desvio”. 

                                                 
15

 Esclarecemos que a concepção do ser que pretendemos abordar na escrita de Mário Cláudio partiu 

inicialmente do pensamento de Heidegger, cuja filosofia ontológica possibilitou a revelação da versatilidade da 

palavra Ser, habitualmente considerada substantivo embora seja por excelência um verbo. O filósofo, na busca 

da verdade do ser, refuta a ideia da verdade como estrutura estável e a entende como evento no mostrar-se 

ocultar-se do ser. Ao observarmos que as personagens dos romances Oríon e Gémeos não se revelavam no “jogo 

da clareira e da obscuridade”, mas na obscuridade, consideramos que o ser que a escrita marioclaudiana 

apresenta se aproxima do pensamento de Blanchot e Lévinas que ao empreenderem uma inversão no pensamento 

hedeggeriano consideraram que somente na impossibilidade da luz é que o ser se revela. Para os dois filósofos, a 

experiência torna-se experiência com a obscuridade (com o ser ausente) e não com a clareira, pois o ser não se 

entrega a nenhuma ontologia, não se entrega ao jogo do claro-escuro. Segundo Lévinas, a maneira como 

Heidegger se refere ao ser faz com que o “Outro” seja esquecido, pois ao apresentar-se como diverso do 

“Mesmo”, possibilita dizer que o diferente é errado. Assim, a primeira acusação de Lévinas à filosofia 

heideggeriana é a de que a ontologia é a promotora de um homem ocidental moderno, sobre o qual pesa a falta 

de ética do desconhecimento do “Outro” como um “Outro”. Pensar o ser para Lévinas é pensar o “Outro”.   
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Podemos dizer que estamos diante de uma pergunta que em sua posição de pergunta 

não implicará necessariamente os elementos de sua resposta. Deste modo, a nossa busca “gira 

em torno” dos romances Oríon e Gémeos, considerando-os narrativas que carregam em si 

uma vocação enigmática diante da qual nos vemos frente a uma experiência de escrita com o 

ser que envelhece e morre. 

Tendo como ponto de partida as histórias do velho Abel judeu, que passou a maior 

parte da vida exilado na Ilha de São Tomé, e do velho pintor Dom Francisco, exilado e 

condenado à surdez na Quinta del Sordo, empreenderemos uma reflexão pela temática da 

velhice na escrita desse autor português que faz literatura obstinadamente e “se pauta por uma 

linha humanista, inerente à arte, não como função, mas como decorrente de toda a natureza de 

que ela se alimenta” (MATOS, 2004, p. 19). 

Os romances escolhidos, a nosso ver, abrem espaço para um novo pensamento crítico 

sobre a velhice na literatura, embora Mário Cláudio tenha se dedicado a esse tema em outras 

obras. Partimos da crença de que na experiência da velhice esses narradores empreendem uma 

infindável e angustiante busca pelo ser na arte. Debatendo-se entre a possibilidade de 

compreensão da morte e o horror de sua impossibilidade, Abel e Dom Francisco buscam na 

experiência artística, escrevendo e pintando, uma compreensão e um conhecimento de si. Por 

isso, em ambos os romances, deparamo-nos com personagens que questionam a si mesmos, 

empreendendo uma busca por outro modo de ser. Tornam-se, pois, os velhos personagens, 

seres errantes e impossibilitados de se fazerem presentes, e apontam para mais uma 

possibilidade de abordar o mundo. 

Falar da velhice na obra de Mário Cláudio é falar de uma experiência com a 

inexorabilidade do tempo, com a negação, com a morte, com o enigma e com o 

incomensurável. Porém é intenção primeira da presente reflexão ir ao encontro do ser na arte  

como manifestação do que chamaremos de estranhamento: essa sensação de que se prefere 
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falar de um lugar que está além ou à margem do mundo. O que nos interessará é a experiência 

que a escrita do autor funda, ou seja, a experiência como relação com o desconhecido, com o 

que há de “absolutamente Outro”, que se traduz no estranhamento e na interrogação sobre o 

limite, substituindo a busca pela totalidade pela transgressão. Será este o espaço obscuro da 

nossa reflexão. 

É inegável o caráter enigmático da escrita mário-claudiana. Enigma que renuncia a 

interpretação da obra nos moldes de “leitura” e do simples “diletantismo” porque remonta ao 

enigma da Grécia arcaica, cujo desvendamento só poderia ser assimilado depois de ampla 

experiência e de longa meditação. É esse enigma que encontramos nos romances do autor 

português, cuja arte se funda nos escombros, nas ruínas e no labirinto, fruto de um enigma que 

jamais poderá ser desvendado, mas que flexiona uma outra possibilidade de pensar a verdade 

e que, por conseguinte, institui uma outra maneira de pensar a literatura. 

A proposta do presente capítulo está, então, no desafio, de pensar a velhice através de 

um conceito de expressividade do ser narrada de “outra” maneira, com uma linguagem capaz, 

ao mesmo tempo, de retomar o tema benjaminiano da “expropriação da experiência” e de dar 

testemunho de uma arte fundadora de sua própria realidade, cujo caráter especificamente 

ambíguo, obscuro e enigmático, promove o que chamamos estranhamento16. 

A velhice se escreve com vários estilos. Mário Cláudio optou por escrevê-la numa 

perspectiva ontológica e existencial, na qual o ato de escrever se institui como procura 

incessante de apreender a consciência limite do existir. Parece ser esse momento fugidio e 

fugaz que suas personagens, vivendo “no limiar da existência”, procuram incessantemente, 

conforme podemos constatar numa das interrogações do personagem Abel do romance Oríon: 

“Que procuro eu, Abel de Penedono, nesta tristíssima escritura? A revelação do segredo da 

minha gente, esperando sempre, e ainda que não espere, errando sempre, e ainda que não 

                                                 
16

   Utilizaremos a ideia de estranhamento a partir dos conceitos de Maurice Blanchot e Emmanuel Levinas, que  

 o definiu como uma rebeldia do ser, que não se submete ao jogo do claro e escuro heideggeriano e funda a sua 

morada na obscuridade total.   



42 

 

erre?” (p. 167), ou na personagem Dom Francisco, protagonista de Gêmeos, ao inquirir sobre 

a finalidade da existência e da criação artística: “Que segredos da sua arte poderá comunicar 

um antigo aos que reputar dignos de os receber?” (p. 26). 

Na escrita de Mário Cláudio, o narrar e o viver se fundem, caracterizando-se também 

a sua ficção por um “narrar para não morrer” (BLANCHOT, 1987). Desta forma, o autor 

inscreve uma nova perspectiva para a velhice, à qual deixa de ser o último estágio da 

existência: a liminaridade para se tornar o momento em que o ser capta a escorregadia 

plenitude do existir e rompe com a rotina alienadora do próprio ser. 

 

 

 

1. 3.  ABEL: DE MENINO EXILADO A VELHO EM RUÍNAS 

 

1. 3. 1. Infância: trajetória de solidão e exílio 

 

Aquilo que tem na infância a sua 

pátria originária, rumo à infância 

e através da infância, deve manter-

se em viagem. 

 

Giorgio Agamben 

 

Num ensaio, intitulado “Oríon, de Mário Cláudio: ruína e escrita”, Dalva Calvão 

estabelece uma aproximação entre Abel e o narrador valorizado por Benjamin, ou seja, aquele 

que “narra como que movido por uma primordial necessidade de relatar o seu espanto diante 

do que a memória lhe devolve nos segmentos finais da vida – como um moribundo que expõe 

as imagens que, da sombra fechada do passado, afloram à superfície da consciência” 

(CALVÃO, 2006, p. 102).
 
Ela esclarece que o que é “recuperado abarca, como seria de 

esperar, tempos diferentes do extenso percurso vivido, desde a mais remota infância, numa 
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aldeia perdida do Portugal do século XV, até o presente de abandono num engenho de açúcar 

destruído na Ilha de São Tomé” (id. ib., p. 102).
 
Isto porque, neste romance, a ideia de morte 

que o velho Abel experimenta atua como força de evocação do passado, como fonte de 

sabedoria, conferindo-lhe autoridade para narrar já que, como afirma Benjamin, “a morte é a 

sanção de tudo o que o narrador pode contar. É da morte que ele deriva sua autoridade” 

(BENJAMIN, 1994, p. 208).  

Ao envelhecer, Abel reconhece na escrita a possibilidade de transformar em 

experiência compartilhada a vivência pessoal, que, dessa forma, se torna experiência 

coletiva17. Além disso, há também as micronarrativas das experiências dos seis companheiros, 

sobreviventes do exílio, que o narrador também “salva da morte” ao trazê-los ao 

conhecimento do leitor, com quem compartilha esse novo saber – que ele adquiriu durante a 

viagem e nos anos de exílio – fundado na experiência do Outro. Na experiência do Outro, 

Abel encontra subsídios para suportar o vivido e, posteriormente comunicá-lo como 

experiência, através da escrita. 

A narrativa que emerge da memória de Abel traduz não somente o acúmulo de 

experiências, na perspectiva benjaminiana, do velho como aquele que é capaz de transmitir as 

histórias da vida e pôr em movimento uma série de imagens de sua interioridade, mas também 

uma tentativa de elaborar uma experiência com a infância. Neste sentido, trata-se, pois, de 

uma narrativa que se configura como uma experiência dupla: uma, que remete à experiência 

do velho narrador que lembra o passado sob a ótica do presente; e outra que possibilita uma 

experiência crítica da infância e se constitui numa experiência da e na linguagem. Neste 

ponto, abordaremos essa experiência. 

                                                 
17

   Joaquim Matos, ao entrevistar Mário Cláudio, considera que a maioria das personagens marioclaudianas  

 “são trabalhadas em duas perspectivas: a individual e a coletiva com forte carga universal”. Tal declaração é 

confirmada pelo autor que não se interessa por um tipo de “biografia de sujeito”, mas pela “psicobiografia” que 

abarca o individual e o coletivo, portanto, “quando falo, não falo de uma pessoa só, falo de muitas, quando falo 

de uma, falo de muitos espaços, quando falo de um, falo de muitas épocas, quando falo de uma” (MATOS, 2004, 

p. 76). 
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Levando em consideração a “redenção do passado” 18 de que nos fala Benjamin, 

podemos dizer que a narrativa de Mário Cláudio faz do passado uma experiência comunicável 

e essencial para a compreensão do presente. Oríon é um romance construído a partir das 

ruínas do passado, para o qual concorrem a memória involuntária e a imaginação, mas 

igualmente, a rememoração dos “restos da infância”19 em enunciações que atravessam os 

diversos tempos de uma história pessoal e coletiva. A “redenção” do passado de sete crianças 

judias exiladas na Ilha de São Tomé guarda a força germinativa de uma narrativa que o autor 

soube bem perceber. Assim, a infância ganha destaque na relação com o passado sendo 

possível afirmar que ela impõe a sua presença na escrita, insistindo, persistindo, para que seja, 

enfim, uma das suas causas: “somos crianças eternas” (p.183), sentencia o velho narrador. A 

nossa hipótese é a de que há, na obra do autor, um querer dizer da infância e um trabalho de 

torná-la uma experiência compartilhável pela escrita. Por esta razão, podemos afirmar que há, 

inegavelmente, uma relação entre linguagem, infância e experiência na obra de Mário 

Cláudio. Esta afirmação não está pautada no fato da escrita do autor ser essencialmente uma 

experiência de linguagem, cujos limites não são buscados fora dela, “na direção de sua 

referência, mas em uma experiência da linguagem como tal” (AGAMBEN, 2005, p. 12). 

É oportuno informar que não é somente em Oríon que Mário Cláudio narra os 

tempos da meninice. A relação entre infância e escrita perpassa quase toda obra do escritor 

como experiência humana fundamental a partir da qual o individuo “nasce para o mundo”, 

                                                 
18

    No ensaio Sobre o conceito de História Benjamin discorre sobre a necessidade de redimir o passado para que 

seus escombros e ruínas possam romper com a visão totalizante da História que instaura um tempo homogêneo e 

vazio. “Pois não somos tocados por um sopro do ar que foi respirado antes? Não existem, nas vozes que 

escutamos, ecos das vozes que emudeceram?”. Redimir o passado é entregar-se a “um encontro secreto, marcado 

entre as gerações precedentes e a nossa”, é levar “em conta a verdade de que nada do que um dia aconteceu pode 

ser considerado perdido para a história”, pois “somente para a humanidade redimida o passado é citável, em cada 

um de seus momentos” (BENJAMIN, 1994, p. 223). 

 
19

 Empregamos a palavra “restos” no sentido daquilo que a sociedade relega como sobra, como lixo, como 

incompleto, impreciso e também no sentido benjaminiano de “detritos” encontrados pelas crianças, nos quais 

“reconhecem o rosto que o mundo das coisas volta exatamente para elas e somente para elas.” Longe de 

reproduzir as obras dos adultos, as crianças se empenham em estabelecer relações novas e incoerentes entre esses 

“restos residuais”, formando seu próprio mundo das coisas (BENJAMIN, 2002, p. 557-558). 
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podendo (ou não) surgir um individuo crítico e livre. Não se trata, no entanto, de uma infância 

como reconstrução do passado, mas, ao contrário, da construção de uma infância composta de 

elementos do passado e do presente, como diria Benjamin, uma “imagem dialética”.  

Assim sendo, Oríon parece ser o ponto mais visível desse querer dizer a infância, 

mas é preciso reconhecê-lo também em outras obras do autor, como, por exemplo: em 

Amadeo (1984) a infância é a casa com seus “folguedos”, suas “sombras da noite” os “seus 

vários pesadelos” (p. 14) vivenciados pelo menino Amadeo, “mesmo antes de nascer” (p. 14); 

em Guilhermina (1986) a infância da violoncelista é escolhida como ponto de partida para o 

início da sua história. Assim, desde o primeiro capítulo, somos surpreendidos pelo talento da 

pequena Guilhermina; em Rosa (1988) a “potência que reside na terra” (p. 278) interpela a 

menina descalça ao ato criador; em Peregrinação de Barnabé das Índias (1998), no percurso 

de vida das personagens Vasco da Gama e Barnabé, a infância é focalizada como época de 

suma importância nas suas vidas; em Camilo Broca (2006), o narrador focaliza, no primeiro 

capítulo, a difícil e sofrida infância de Camilo, marcada pela morte dos pais e pela solidão. 

No curso deste tópico, tentaremos evidenciar que, particularmente em Oríon, o 

escritor português apresenta a infância como uma experiência de linguagem, como “força de 

evocação do passado” e “fonte de sabedoria”, numa postura diversamente oposta a uma 

concepção cronológica, pensada de certo lugar e período. “A infância que está em questão no 

livro”, diz Agamben (2005, p. 10), “não é simplesmente um fato do qual seria possível isolar 

um lugar cronológico, nem algo como uma idade ou um estado psicossomático que uma 

psicologia ou uma paleoantropologia poderiam jamais construir como um fato humano 

independente da linguagem”. 

Para nos ocupar deste tema, utilizaremos os conceitos de experiência e infância, 

desenvolvidos por Walter Benjamin e Giorgio Agamben, como sendo de fundamental 

importância para melhor compreender essas temáticas no romance de Mário Cláudio. Nos 
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anos 1930, Benjamin publicou Experiência e pobreza, onde delineia o conceito de experiência 

a partir da constatação de sua perda. O declínio da experiência provém da perda de uma 

tradição compartilhada e retomada, em várias gerações, na continuidade de uma palavra a ser 

transmitida. É no ato de narrar que o sujeito pode retomar a experiência do tempo e, assim, 

lidar com o desconhecido respeitando a irredutibilidade do passado e a imprevisibilidade do 

presente. Experiência e narração são processos considerados inseparáveis pelo filósofo. 

Logo, a perda da experiência acarreta também no desaparecimento das formas tradicionais de 

narrativa. A arte de narrar tornou-se rara, pois ela parte da transmissão de uma experiência que 

já não é possível, pois não há mais condições de vivermos experiências no mundo moderno, 

onde as gerações não conseguem mais dialogar entre si, onde o individualismo se sobrepõe ao 

fazer junto, à criação coletiva. Perante a impossibilidade da experiência tradicional, a 

Erfahrung,20 há o aparecimento da Erlebnis, a vivência do indivíduo solitário. Para que uma 

vivência se transforme em experiência é preciso que a palavra a atravesse e a submeta a 

significantes não ordenados por uma linearidade exclusiva, dinâmica, que submete a 

soberania do sujeito consciente aos jogos infinitos do lembrar, incluindo as dimensões do 

recalcado e do esquecido. 

Retomando o tema benjaminiano, Agamben (2005, p. 26) considera a “expropriação 

da experiência” marca do homem contemporâneo, fruto de um desejo implícito da ciência 

moderna de transferir “a experiência o mais completamente possível para fora do homem: aos 

instrumentos e aos números”. Imprevisibilidade e incerteza não cabem no discurso da ciência. 

À mercê dos instrumentos de medição e de métodos que quantificam com exatidão as 

impressões sensíveis, transforma-se a experiência em experimento, cuja lógica é a do 

                                                 
20

   No ensaio “Sobre alguns temas em Baudelaire”, Walter Benjamin estabelece uma diferença entre Erfahrun e 

Erlebnis, respectivamente experiência e vivência. Leandro Konder assim resumiu a oposição: Erfarhun é o 

conhecimento obtido através de uma experiência que se acumula, que se prolonga, que se desdobra, como numa 

viagem; o sujeito integrado numa comunidade dispõe de critérios que lhe permitem ir sedimentando as coisas 

com o tempo. Erlebnis é a vivencia do individuo privado, isolado, é a impressão forte, que precisa ser assimilada 

às pressas, que produz efeito imediato (KONDER In: BENJAMIN, 1989, p. 146). 
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consenso, do previsível. Mas a “experiência é incompatível com a certeza e uma experiência 

que se torna calculável e certa perde imediatamente sua autoridade” (id.ib., p. 26). Isso porque 

“a experiência tem o seu necessário correlato não no conhecimento, mas na autoridade, ou 

seja, na palavra e no conto, e hoje ninguém mais parece dispor de autoridade para garantir 

uma experiência” (id. ib., p. 23).  

A ciência moderna, em busca pela certeza, abole a separação entre experiência e 

ciência e “faz da experiência o lugar – o ‘método’, isto é, o caminho – do conhecimento”. 

Porém para “fazer isto, deve proceder a uma refundição da experiência e a uma reforma da 

inteligência, desapropriando-as primeiramente de seus sujeitos e colocando em seu lugar um 

único novo sujeito [...] o ego cogito cartesiano, a consciência” (id. ib., p. 28). 

Esse sujeito moderno da experiência e do conhecimento reuniria em si “as 

propriedades do intelecto separado e do sujeito da experiência” e estaria liberado do páthei 

máthos, ou seja, de “aprender somente através de e após um sofrimento, que exclui toda 

possibilidade de prever, ou seja, de conhecer com certeza coisa alguma” (id. ib., p. 27). 

Estaria, também, destituído da possibilidade da fantasia, da imaginação, uma vez que o 

conhecimento afirmado pela ciência torna-se presumido, de modo que os fenômenos sejam 

conhecidos a partir de sua relação direta com a realidade objetiva. 

Contrapondo-se ao sujeito da experiência tradicional, cujo “fim era o de conduzir o 

homem à maturidade, ou seja, a uma antecipação da morte como ideia de uma totalidade 

consumada da experiência”, como “algo essencialmente finito e, logo, era algo que se podia 

ter e não somente fazer” (id. ib., p. 32), o sujeito da ciência “não pode atingir a maturidade, 

mas apenas acrescer os próprios conhecimentos. A experiência tornar-se-á, ao contrário, algo 

de essencialmente infinito [...] algo que se pode somente fazer e jamais ter” (id. ib., p. 32-33).   

Em face desta oposição racionalismo/irracionalismo, Agamben (2005) ressalta que o 

homem contemporâneo não está expropriado da experiência não porque elas não existam 
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mais, mas porque “se efetuam fora do homem”, que “olha para elas com alívio”. Liberados, 

mas também expropriados, do páthei máthos, o homem experimenta a opressão de um 

cotidiano repleto de eventos que não se traduzem em experiência. “Pois o dia-a-dia do homem 

contemporâneo não contém quase nada que seja ainda traduzível em experiência [...] 

extenuado por uma mixórdia de eventos – divertidos ou maçantes, banais ou insólitos, 

agradáveis ou atrozes – entretanto, nenhum deles se tornou experiência” (id. ib., p. 22). 

Está o homem fadado à eterna expropriação da experiência? “A única resposta 

possível a esta pergunta é”, segundo Agamben, “a vida humana enquanto ethos, enquanto vida 

ética”. Uma infância da humanidade e não apenas de parte dela: as crianças. Infância 

assumida como condição da existência humana e não apenas como etapa passageira do 

desenvolvimento, conforme conceito também defendido por Agamben há mais de vinte anos. 

Para o filósofo italiano, não é possível buscar uma in-fância independentemente da 

linguagem, para ele não existem fatos psíquicos que ocorram fora da linguagem, pois a 

consciência nada mais é do que o sujeito da linguagem. 

Agambem formulou uma concepção de infância definida como dimensão original do 

homem, contida no hiato entre o humano e o lingüístico, entre a experiência e sua expressão 

em linguagem. A infância que o autor discute não é a descrição de uma etapa da vida,21 

cronologicamente demarcada, nem um estado psicossomático, mas uma categoria filosófica, 

uma condição para que o próprio homem continue a viver: 

 

[...] a infância que aqui está em questão, não pode ser simplesmente algo que 

precede cronologicamente a linguagem e que, a uma certa altura, cessa de 

existir para versar-se na palavra, não é um paraíso que, em um determinado 

momento, abandonamos para sempre a fim de falar, mas coexiste 

originalmente com a linguagem, constitui-se aliás ela mesma na 

expropriação que dela efetua, produzindo a cada vez o homem como sujeito. 

(Agamben, 2005, p. 59) 

 

                                                 
21

 Esta noção de infância se aproxima da concepção defendida por Benjamin. Sem remeter a condições naturais 

de estrutura humana, a infância se apresenta, para o filósofo, como resultado de um processo histórico de 

formação das sociedades.  Não existe uma infância pura ou um mundo da fantasia separado e alheio ao social. O 

mundo perceptivo da criança se enraíza e, ao mesmo tempo, se confronta com o mundo histórico. 
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Para o autor de Infância e História, o fundamento da historicidade do ser humano 

está no fato de que somos não-falantes ao nascer, somos aquele-que-não-fala; infante. Sendo 

assim, a ausência de voz – enfant - não significa uma falta, e sim uma condição, uma vez que 

é na infância que nos constituímos como sujeitos na e pela linguagem. O ser humano é o 

único animal que aprende a falar, e não o faria sem a infância, pois é nela que se introduz a 

descontinuidade entre aquilo que é natureza e aquilo que é cultura, entre língua e discurso (o 

semiótico e o semântico). Para Agamben, o ser humano é fundamentalmente experiência, isto 

é, se constrói na medida em que está aberto e disponível a sair da condição de não-falante 

para a condição de falante, de transformar língua em discurso, de designar-se como “eu”, de 

ser sujeito, de construir cultura: 

 

É a infância, a experiência transcendental entre língua e fala, a abrir pela 

primeira vez à história o seu espaço. Experienciar significa necessariamente, 

neste sentido, reentrar na infância como pátria transcendental da história. O 

mistério que a infância institui para o homem pode de fato ser solucionado 

somente na história, assim como a experiência, enquanto infância e pátria do 

homem é algo de onde ele desde sempre se encontra no ato de cair na 

linguagem e na palavra (2005, p. 64).  

 

Na escrita de Mário Cláudio, experiência e infância se identificam. E nelas o ser se 

constrói na história. Ao criar personagens que se re/encontram com a sua própria condição 

infantil, o autor português resgata, do exílio, a infância, condenada por uma política de 

negação do sujeito mais interessada em apagar a consciência do inacabamento e sufocar a 

experiência. Pelo viés da memória, o autor transforma as vivências mais dolorosas em 

experiências, isto é, tira delas um saber sobre a condição humana. Reconhecendo-se sujeitos 

infantes, as personagens do autor assumem a condição de inacabadas e vão se constituindo 

como sujeitos na e pela linguagem. É através dessa experiência que as personagens de alguns 

dos romances de Mário Cláudio se abrem ao mundo, disponíveis a transformarem-se. 

Isto posto, como pensar a dimensão da infância no romance Oríon? Como uma 

criança judia, no longínquo século XV, sobrevivente em um meio violento e autoritário, sem 



50 

 

figuras familiares próximas e que vive sufocando o “soluço da saudade da mãe” (p. 11) pode 

ter alguma experiência compartilhável? Desde as primeiras páginas de Oríon, a apresentação 

do velho Abel incide sobre aquele que será o motivo propulsor da sua escrita: a rememoração 

da infância na Ilha de São Tomé, onde desembarcou no século XV, juntamente com centenas 

de crianças judias deportadas por ordem do rei D. João II: 

 

Antes de o sol desaparecer vagarosa é a sombra, calcando a areia como um 

animal que arrastasse o cansaço. E eu deixo que o olhar pouse na copa das 

palmeiras, ponho-me a escuta do que me chega aos ouvidos. Há por aqui 

grande arruído de aves batendo as asas e lançando-se em gorjeios, tão 

bonitas de plumas e de sons como dos nomes que possuem (...), Observo-

lhes o voo como quando as avistei pela vez primeira menino desembarcado 

com os meninos da mesma expedição, ano de mil quatrocentos e noventa e 

três, a contar do nascimento do filho do carpinteiro, nesta Ilha de São Tomé 

(p. 11). 

O leitor não precisará avançar muito para perceber que Oríon é uma narrativa que não 

apresenta mais a infância como lugar privilegiado de uma felicidade que o adulto necessita 

reconhecer e reencontrar como fundamento de si mesmo. As cenas que aparecem nas páginas 

de Oríon contêm os principais momentos que irão propiciar esta incursão sobre a infância de 

Abel: “as infames notícias” da diabólica determinação do rei D. João II de colonizar a ilha de 

São Tomé com judeus procedentes da Espanha e impedir uma vida judaica plena nos centros 

urbanos; a coisificação da família, vendida em Castelo Rodrigo, por oito cruzados cada um 

dos adultos e por quatro cruzados cada um dos cinco filhos (p.28); os abusos cometidos contra 

os judeus organizados em magotes fiscalizados pelos grandes (p.15) enquanto aguardavam o 

momento do embarque na Praça da Ribeira; os excessos de violência e abjeção cometidos 

pela tripulação a bordo das embarcações; e, por fim, os primeiros anos de confinamento 

“àquele jardim povoado por vária qualidade de bichos ferozes” (p. 14). 

Reminiscências, sobras do vivido, pedaços de histórias, vestígios, terríveis visões que 

permaneceram como sombras a atormentar o protagonista, as seqüências de imagens que 

desfilam aos olhos do velho judeu, tornam-se espécie de “antídoto” para qualquer sentimento 

de nostalgia e saudade no adulto que fora, quando menino, arrebatado aos braços da mãe e 
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enviado “para paragens onde se julgava mais que certa a morte” (p. 13). Apanhados 

violentamente como uma “ninhada de ratos”, numa fria e escura madrugada de Janeiro, os 

pequenos judeus, “enrolados uns nos outros por mor de frio, irmãos e primos” (p. 76), 

assistem, enquanto estão sendo levados, ao desespero das mães que se “deslocavam por aqui e 

por ali, arrancavam os cabelos, esgadanhavam o seio, rasgavam as vestes” e à aflição dos pais 

que, despojados de recursos necessários, “afrontavam a gente armada, o que equivalia a um 

suicídio” (p. 76). 

Na tentativa de captar imagens nas quais uma experiência muito maior que o vivido 

consciente e individual do narrador se depositou, Mário Cláudio focaliza a experiência da 

condenação ao exílio, tal como ela se apresenta a uma criança judia, aos doze anos, no 

longínquo século XV, cercada pela injustiça, pela miséria e pela perspectiva da morte. Com 

efeito, o autor insiste várias vezes nessa mesma imagem de violência ao longo da narrativa, 

como forma de ressaltar a incapacidade, a inabilidade e a desorientação das crianças em 

oposição à “ordem” e a “segurança” dos adultos.  

Ao evidenciar essa incapacidade, essa fraqueza infantil, a escrita de Mário Cláudio 

aponta para as seguintes questões: a verdade política da presença dos marginalizados e 

humilhados que os adultos preferem ignorar, mas que as crianças percebem porque têm outro 

campo de percepção; a preciosa experiência do ser que não sabe de si, lançado à estranheza da 

realidade desconhecida, ao mistério de si, a um “absolutamente Outro”, um estrangeiro que 

não se põe para compreensão, diria Levinas, o inefável, o mysterion, nos diz Agamben. 

A infância que perpassa esse romance é a infância tomada em sua íntima relação com 

a violência e o choque, a exclusão e a opressão. Embutida no eixo dos Descobrimentos, a 

narrativa desfralda lembranças de tonalidades sombrias, já que as cenas da infância trazem 

sempre incrustadas em si mesmas fragmentos de vivências traumáticas. A rememoração que 

poderia ser mais ou menos organizada da infância cede lugar a uma sucessão caótica e 
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virulenta de imagens presenciadas pelo protagonista e outras criadas pela imaginação infantil 

que condensam e refletem a ação nuclear do romance: “uma aventura imposta pelo destino, a 

que o Destino é alheio, cujo esclarecimento, numa seqüência dramática, é a intenção 

subjacente a um impressionismo extraído das incisões psico-somáticas do sofrimento” 

(MATOS, 2004, p. 145). 

 

Obrigaram-nos a desfilar defronte desta pandilha, e a turbamulta infantil, 

tropeçando em si mesma, suscitava da parte dos nobres e dos clérigos uma 

divertida curiosidade. Constou então que se rojara uma das mães a quem 

tinham furtado as sete crias diante da montada real, implorando que lhes 

poupassem o mais pequenino, e que de repelão ordenara o soberano aos da 

sua casa, “Deixem-na berregar à vontade, é como uma cadela que defende os 

filhotes” (p. 19). 

 

Ganhando tonalidades mais sombrias, o relato acima revela os difíceis momentos 

vividos pelas crianças judias mantidas em “cativeiro” antes de zarpar de Portugal. 

“Capturados” numa “madrugada de Janeiro”, aguardaram até “uma manhã de Abril” na 

“grande Praça da Ribeira, encolhidos no exíguo espaço” (p.18) que lhes fora atribuído, à 

mercê das “patrulhas” que passavam a gargalhadas. Tal passagem não chamaria, a princípio, 

muita atenção, caso não a encontrássemos novamente em outros capítulos do livro. O retorno 

dessa mesma imagem (de mães que imploravam clemência desesperadamente) tem muito a 

nos dizer sobre um período crucial da história portuguesa, revelado pelos cronistas Rui de 

Pina e Garcia de Resende e principalmente pelo judeu Samuel Usque,22 cuja obra Consolação 

às tribulações em Israel, parece ter mais fortemente influenciado Mário Cláudio na escrita do 

romance; tem muito a nos dizer sobre a nossa comunidade humana do ontem e também dos 

dias de hoje.  

                                                 
22

 Em entrevista ao Jornal Círculo de Leitores, Mário Cláudio revela que para escrever o romance pesquisou, 

além dos relatos dos cronistas Rui de Pina e Garcia de Resende, as referências de Samuel Usque e vasta 

bibliografia que se ocupa da perseguição aos judeus nos finais do século XV português. Numa pesquisa mais 

acurada, percebemos que o enredo se aproxima bastante dos relatos de Usque, judeu português que publicou, em 

1553, a obra Consolação às tribulações de Israel. O livro, inspirado em textos bíblicos, conta a historia da 

perseguição ao povo judeu e ao mesmo tempo declara a esperança de atingirem a Terra Santa. Considerada uma 

obra prima da literatura portuguesa e sefardista, é, no entanto, praticamente desconhecida em Portugal e no resto 

do mundo. 
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Inseridas nesta comunidade, as crianças do romance denunciam uma “sociedade 

narcisista” e cruel, pautada numa concepção de criança como espelho de uma possibilidade 

futura de felicidade, poder e realizações. Ao não corresponderem aos ideais daquela 

sociedade, por razões aparentemente “reais”, as crianças foram aniquiladas e nada do que lhes 

pudesse acontecer os afetaria, uma vez que aquelas crianças não poderiam ser o espelho em 

miniatura do português. 

Ainda sobre a repetição dessas imagens, convém referir que no processo 

intratextual23 desenvolvido por Mário Cláudio, encontramos, curiosamente, uma passagem do 

romance Peregrinação de Barnabé das Índias (“Não o choravam as mães dos meninos judeus 

que à força mandara o soberano horrendamente acondicionar em umas quantas barcas, e 

despejar na ilha de São Tomé, indefesos ante o sofrimento do ânimo e a fúria dos elementos”) 

que revela, de alguma forma, a sugestão temática dessa comunidade de crianças que seria 

posteriormente desenvolvida em Oríon. 

Dando seguimento à narrativa desse verdadeiro “holocausto”, o exilado Abel relata 

recordações de outras dificuldades que enfrentara sendo obrigado a presenciar dolorosos 

conceitos e preconceitos contra os “hebreuzinhos”. A viagem revelou-se uma viagem de 

múltiplas travessias para aquelas crianças. Travessia da fome, “alimentando-se daquilo que se 

conseguia arranjar e que amiúde mais não era do que umas quantas gotas de leite de cabra, 

dissolvida em água, a que se juntava uma pitada de sal” (p. 21); travessia de medo, ao se 

perceber radicalmente vulnerável à morte; travessia da dor do “Outro”, cujas mãos 

“imploravam comida”; travessia de tormentos inimagináveis, pois que “ouviam-se os gritos 

dos escravos e as ordens de quem seguia no comando” (p. 27). Nesses momentos, a narração 

do autor abandona a atitude reflexiva e envereda pela descrição de imagens de pesadelo, 

choque, violência e abjeção, como podemos constatar nas imagens de corpos sem vida: 

                                                 
23

 Trata-se de uma intratextualidade em que o autor reflete a si mesmo, demonstrando profunda reflexão e visão 

crítica da própria escrita. Tal recurso demonstra  a capacidade do autor de aproveitar, transformar, metamorfosear 

a própria obra numa circularidade criativa que lhe permite, em cada, texto ser o mesmo e já outro. 
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Tinha se sepultado naquele mar assassino a maior parte deles [meninos], 

nem sequer se cuidando de lhes atar um pedregulho para que fossem ao 

fundo. Um franciscano avançava, executava sobre a cabeça dos mortos o 

sinal da cruz, e atirava-os um nauta às ondas onde permaneciam a boiar. E 

pareciam alguns deles não se querer afastar da barca, flutuando rentes a ela, 

até que a oscilação do oceano acabasse por os impelir (p. 34-35). 

 

A experiência da viagem talvez tenha sido o extremo do corpo-a-corpo, onde o 

“Outro” na condição de ser humano passou a se perceber radicalmente vulnerável. Os corpos 

lançados ao mar, e os estupros cometidos, fizeram do corpo o suporte por excelência da 

violência desmedida. O desespero, os gritos de horror, o choro, o silêncio, encarnam a dor do 

“Outro”, levando Abel a tirar a ética e as leis do pedestal para implantá-las no imediato do 

sensível. 

Esquecer o passado não é, como se pode perceber, a tarefa a que se dedica o velho 

Abel, ainda que o esquecimento opere no trabalho da memória. Reconhecendo que o passado 

não passou, e que nas chances de sua compreensão repousam também as chances de 

compreensão do presente, o narrador abre-se à vida das lembranças e, inseparavelmente, à da 

vida do esquecimento trazendo, à tona, acontecimentos separados no tempo. Para Freud, a 

memória não é única nem fixa, ao contrário: as lembranças vão sendo construídas num 

processo de retranscrição. Segundo ele, nossas lembranças infantis não nos mostram nossos 

primeiros anos como eles realmente foram, mas sim como nos apareceram nos períodos 

posteriores, nos quais essas lembranças foram despertadas, isto é, as “lembranças infantis” 

não emergem, mas são formadas no momento em que são despertadas. Ao tratar do modo 

como as lembranças se constroem, Freud considera que o material das marcas mnêmicas 

reordena-se de tempos em tempos, formando novos nexos. Na constituição das lembranças há, 

portanto, uma mistura de tempos em que as fantasias, as lembranças e os pensamentos de 

épocas posteriores se enlaçam simbolicamente com as da infância, intensificando, 

deformando ou transformando a lembrança infantil. Estas lembranças são chamadas pelo 
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psicanalista de “lembranças encobridoras”. “E inúmeros motivos, sem nenhuma referência à 

precisão histórica, participam de sua formação, assim como da seleção das próprias 

lembranças” (FREUD, 1976, p. 354). 

No romance de Mário Cláudio, a infância não é a recordação de fatos do passado, 

interpretados sob a ótica do adulto, trata-se, na verdade, de “comunicar um choque” à 

continuidade narrativa de uma vida, que as lembranças infantis encobridoras insistem em 

impor ao velho Abel. A tarefa singular do narrador, exilado na África  desde a meninice, não é 

a de contar a sua infância  resguardando as lembranças felizes. Sem qualquer intenção de 

ressuscitar, pela escrita, a infância como paraíso perdido, Abel descortina uma experiência 

infantil daquilo que poderia ser diferente, decifrando caminhos e sendas possíveis de retornar, 

perguntas às quais tenta responder, preenchendo lacunas, refletindo ainda signos e sinais que o 

presente pode decifrar, pistas abandonadas e trilhas não percorridas. 

Afora a representação nada tradicional que faz dessa dimensão da existência, 

permeada de maus tratos, incompreensões, sofrimentos e violência, Oríon é o relato de um 

percurso efetivado do presente da enunciação para o passado enunciado, determinado pelo 

interesse do velho Abel em conhecer a autotransformação de um sofrível aprendiz em um 

escritor. Para isso, a escrita percorre os episódios mais decisivos pelos quais se poderia 

compreender o acesso de um menino judeu, exilado no continente africano, apequenado pelo 

ambiente e pelas dificuldades de alfabetizar-se, no mundo da leitura libertadora e da escrita 

literária. É o caso, por exemplo, do episódio relatado no primeiro capítulo em que o narrador 

relembra o aprendizado da leitura ao escrever nas páginas do livro sagrado: 

 

As linhas da minha escrita atravessaram agora as páginas da minha Tora, 

apertadinhas umas de encontro às outras, e não conservasse eu na memória o 

que lá se diz, não alcançaria ler os versículos sagrados. Já nem descortino 

que pensamentos por esse papel amarelado espalhei, enganchados entre si, 

apagados pelos anos, cobertos pelos borrões de tanta desatenção. Ao bom 

franciscano que me ensinou as letras, que repousa lá no morro que daqui se 

vislumbra, devo eu esta mezinha. “Abel, pois que te foi dispensada a vontade 
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de saber”, aconselhava-me ele, “cuida de a exercer que nela é que acharás os 

portões de saída do exílio” (p. 12). 

 

 O “enigmático” enunciado dito ao menino em fase de aprendizagem de leitura aponta 

para um efeito de salvação resultante de uma experiência de escrita que no futuro lhe 

possibilitará refletir e encontrar o objetivo da sua vida, bem como as respostas a dúvidas 

existenciais. As proféticas palavras apontam para o poder salvífico da escrita que Abel vai, ao 

longo dos desdobramentos da infância, verificá-lo, para torná-lo verdadeiro. O efeito de cura 

que a experiência literária possibilita permeia toda a narrativa, e se manifesta, sobretudo em 

três episódios: o primeiro, no profético aprendizado da leitura com o bom franciscano; o 

segundo, na percepção que o menino tem do poder da leitura para a menina Raquel que 

“sentada por fim no interior de um tonel vazio percorria com o indicador direito o trecho, a 

balbuciar um latinório de genitivos [...] e era como se desabrochasse no ventre da pequena o 

corpinho cor-de-rosa de Deus encarnado” (p. 24); o terceiro e último episódio começa quando 

Perpétua inicia a narração da sua gente e o narrador, já adulto, vai percebendo o significado 

que o ato de contar histórias tem. Aos três personagens representam uma iluminação para o 

menino/narrador/velho, pois trazem, de uma maneira indireta, a experiência da escrita-arte. A 

lição de leitura do franciscano, a constatação do poder da leitura que Raquel alcança, a 

narrativa oral de Perpétua são exemplos das voltas que o livro dá em torno desse objeto, 

também ele, iluminado: a escrita. 

Desconstruindo significados e valores atribuídos à infância, Mário Cláudio focaliza a 

dimensão traumática de crianças que foram silenciadas pela história por não corresponderem 

aos ideais do contexto social português. É pela via da palavra, que não se confunde com 

verdade, que o escritor bordeja o real traumático dando vazão aos sentimentos de mal estar, de 

desamparo, de ódio, de violência e de abjeção que não puderam ser ditos ou mesmo 

simbolizados pelo menino Abel. 
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Em Oríon, a infância é muito mais do que uma experiência de faixa etária, pois traz 

consigo toda uma história de violência, de exílio, de errância e solidão, mas também de 

esperança, já que a infância, do modo como a compreendemos, é uma das manifestações do 

inacabamento do homem. É dessa esperança que o franciscano fala ao menino Abel ao 

aconselhá-lo sobre o poder salvífico da palavra como possibilidade de relacionar-se com o 

mesmo na perspectiva de transformá-lo desde o desejo e a imaginação, pois é por meio dele 

que vemos o que ainda não existe. 

A esperança que vislumbramos na fala de Abel se aproxima do sentido de infância 

agambeniano, pois a criança, ao representar o inacabamento do homem, torna-se uma das 

expressões de esperança. Esse inacabamento é o que torna o homem aberto ao mundo, 

curioso, inquieto, criativo e capaz de pensar um outro mundo, de ser sujeito da experiência. 

Trata-se, pois, de uma experiência no sentido de ser tocado pelas coisas do mundo, afetado 

por elas, e delas sair transformado.  Essa infância, na perspectiva de Agamben, não abandona 

Abel, mas o acompanha por toda a vida, talvez por isso o velho exilado reconheça: “somos 

eternas crianças” (p. 183), afirmando que o menino que fora nunca morreu inteiramente. 

Oríon apresenta a infância como condição, mostrando que não há como abandoná-la, não há 

ser humano inteiramente adulto. “A humanidade tem um soma infantil que não lhe abandona e 

que ela não pode abandonar. Rememorar esse soma infantil é, segundo Agamben, o nome e a 

tarefa do pensamento” (KOHAN, 2003, p. 245). 

Do exposto, podemos dizer que Oríon é um romance que realiza uma reinvenção da 

infância, designando-a, através do ato instaurador da escrita, como um lugar “centrífugo” de 

solidão essencial. A leitura dessa obra nos revela que pensar a infância na obra de Mário 

Cláudio requer especial atenção ao fato de que ela sai dos moldes estabelecidos e que 

podemos vislumbrá-la como fase da vida que “contém a experiência preciosa e essencial ao 
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homem do seu desajustamento em relação ao mundo, da sua insegurança primeira, enfim, da 

sua não soberania” (GAGNEBIN, 2005, p. 180). 

 

1. 3. 2. Velhice: travessia de ruínas 

 

A arte evocativa de um velho é 

sempre uma experiência profunda. 
 

Ecléa Bosi 

 

Partindo da nossa hipótese de que Oríon se configura numa dupla experiência do 

velho narrador que rememora o passado no presente e da infância traumática do menino judeu 

exilado na África, abordaremos, neste ponto, o que consideramos ser uma experiência da 

velhice estruturada no tecido da rememoração: um compósito de passado e presente, uma 

forma de extrair da dor um saber humano, um pátei máthos (AGAMBEN, 2005, p. 27). 

Interessa, ao presente estudo, a velhice assim revelada como experiência, e não 

somente como etapa cronológica tomada como lugar privilegiado do exílio, da solidão, da 

exclusão, e, também – e principalmente – da morte. Nessa perspectiva, a narrativa 

marioclaudiana  apresenta uma velhice próxima do sentido benjaminiano de Erfahrung, como 

travessia, viagem. Assim, a escrita memorialística do velho Abel revela a transformação das 

suas vivências mais dolorosas em experiências, ou seja, a partir delas ele tirou um saber sobre 

a condição humana. Não queremos dizer que tenha eliminado a dor, pois ela é necessária em 

sua incansável e obsessiva missão de entender a dor humana. Contudo, não se trata de um 

relato da dor, nem da sua assimilação ou efeitos imediatos, seja de denúncia, seja de 

indignação do seu leitor. 

Abel é um velho que rememora o passado e empreende uma infindável busca para 

compreender as inquietações da vida interior, suscitadas pela consciência do fim iminente. 
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Para tanto, desloca-se numa viagem ao longo do tempo, não para se “apossar de sua própria 

experiência”, mas, como bem observou Jeanne Marie Gagnebin sobre Proust, empreender 

“uma busca” (1994, p.15). Essa busca pode também ser chamada de viagem, deslocamento, 

percurso que o leva além, que o coloca numa posição do ser, diante de uma abertura para um 

saber a partir de um não saber. 

Sozinho, isolado, esquecido de tudo e de todos, “esperando que raie um clarão” (p. 

12), Abel olha ao redor de si e se olha, buscando em cada emoção vivida, em cada dor ou 

prazer experimentado, um sentido para a existência. O que vê lhe acorda a memória e o que a 

ela transcende, o que lá não está, mas que no imaginário passa a existir, conferindo à realidade 

construída uma nova dimensão. Acordada pelo olhar que pousa na copa das palmeiras, a 

memória do narrador recupera pessoas, lugares e circunstâncias que, na verdade, simbolizam 

a passagem do tempo, a perenidade do corpo, e a travessia das vicissitudes que terminam por 

conduzi-lo à sabedoria e ao autoconhecimento.   

Abel começa a narrativa in ultimas res, apresentando-se como “velho e combalido 

(...) destituído da génica de pegar num arcabuz” (p.105), em meio às ruínas do engenho. 

Rememora de maneira “cartográfica” os momentos mais marcantes da sua vida e da História: 

a infância humilde na vila de Simancas onde seu pai entoa versículos do Canto da 

Peregrinação como uma premonição do destino do filho; a súbita mudança de vida causada 

pela determinação do rei D. João II de enviar todas as crianças judias para ilhas africanas; a 

tenebrosa e violenta viagem à Ilha de São Tomé, caracterizada como descida aos infernos; os 

longos anos de exílio à mercê das intempéries de um exuberante “jardim circundado pelo azul 

brilhantíssimo do Atlântico” (p.14); a ascensão a herdeiro de engenho de açúcar e dono de 

escravos; o encontro com Perpétua, sua escrava e mulher e a forma como ela o ajudou a 

despertar a consciência da sua iniciação através da linguagem; a destruição do engenho até as 



60 

 

cinzas, pelos revoltosos comandados por Caim e a necessidade de escrever e decodificar o 

significado real da sua existência, marcada pela peregrinação. 

Dobrado ao apelo da memória, o narrador experimenta sensações alternadas de dor e 

prazer, de certa alegria e profunda tristeza, de melancolia e deslumbramento, e padece o 

impacto dessas sensações que tornam mais intensa a sua inquietação, o seu desassossego. 

Interroga-se, então: “Que alegria merecerá o velho que sou, sozinho ou quase, esquecido entre 

os muros chamuscados, esperando que raie um clarão?” (p.12). Consciente da própria velhice, 

diante da constatação da proximidade do fim, as interrogações de Abel deixam entrever um 

sentimento de frustração do qual decorre o desejo de ultrapassagem do limite humano para 

alcançar o inalcançável, para criar, transgredindo os sistemas reguladores da ordem 

estabelecida. 

O espaço que o acolhe em tudo reflete solidão, ruína e morte. “Vagueando através 

dos escombros” (p. 137), acompanhado pelo fiel cão Belchior, atravessa Abel “por baixo das 

traves enegrecidas pelo fogo, e que cedo se haverão de desfazer” (p. 139), tomado de um 

profundo sentimento de “enormíssimo abandono” (p. 156) e desolação. Também o corpo 

“decrépito e magoado” (p. 137) faz refletir o estado de degradação no qual o narrador está 

mergulhado: “fizeram-me frouxas e emperradas as juntas dos ossos, levo infinito tempo a 

colocar-me de pé” (p. 12), “Arredo as moscas da ferida do joelho, assopro nela para alívio da 

dor que não me larga” (p. 12). É desse modo que espaço e corpo convergem para a 

composição de um reduto existencial marcado pela degeneração física, o que implica 

mudanças na forma de estar no mundo. Esse espaço existencial que se descortina para Abel é, 

“a rigor, de preparação para a morte, de espera, de agonia” (CALVÃO, 2006, p. 102)
 
o que 

requer um redimensionamento existencial do narrador. 

Seguindo uma tendência da arte contemporânea, Mário Cláudio faz do corpo o lugar 

do impossível, do desastre, da enfermidade, da ruína e da morte, muito mais do que do prazer 
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e das idealizações. Tomado como lugar de sofrimento, o corpo dos personagens de Oríon, 

conforme veremos no capítulo seguinte, fornece um novo saber àquele que reflete sobre uma 

vivência incomensurável. Se desde menino Abel é confrontado com imagens surreais de 

corpos violados, coisificados, tornados abjetos, é na experiência da velhice que o narrador 

passa a se perceber-se radicalmente vulnerável à morte, pois, ao envelhecer, é o seu próprio 

corpo que se esvazia na degeneração física, deteriorando-se nas feridas e na dor. Veículo 

enigmático, o corpo velho se torna pressentimento do desconhecido, do obscuro que se traduz 

no medo e na angústia. É esse o relato que o escritor português dá ao corpo na experiência da 

velhice, conforme podemos constatar ao longo de toda a narrativa e, mais particularmente, no 

episódio em que Abel é confrontado com o envelhecimento e com a debilidade do corpo de 

Perpétua: 

 

E a velha em que se tornou a minha escrava e mulher manqueja pelo meio da 

confusão, agarrada à esteira sobre que se deita, arrastando aquela eterna 

história [...] e quando a miro, encolhida na magreza em que se converteu, tão 

junto do chão transformado em tição que dele realmente se não distingue, 

apetece-me contar a minha peregrinação (p. 75). 

 

Esse corpo, deitado em meio às cinzas, impotente, esgotado, traumatizado, é um 

corpo que se situa no espaço da ruína e diz mais do que pode dizer. Na expressividade desse 

corpo Abel se vê frente a frente com o desconhecido, com a sua própria velhice. “A 

experiência do outro é sempre a de uma réplica de mim, de uma réplica minha”, conforme nos 

lembra Merleau-Ponty (2002, p. 169). Portanto, a visão do corpo da velha escrava funciona 

como um espelho onde o narrador toma consciência da transitoriedade da vida e o resultado 

da ação do tempo em si. Esta visão que lhe causa angústia também impõe o novo. Segundo 

Lacan, o corpo é tecido, arte de tecer, têxtil (LACAN, 1998, p. 124). A possibilidade de texto 

supõe a leitura, seja em que idade for. Assim, na leitura do corpo envelhecido do outro, Abel 

relê a si mesmo impulsionado pelo querer saber. Nesse momento, é despertado o desejo de 
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uma escrita-experiência, de um tecer-se em texto vivo, concomitante à consciência de “estar 

velho”. 

A partir desse momento, o narrador carece de determinar para si um novo lugar, 

novas funções e papéis. Puro movimento de sair de si mesmo em direção a uma experiência 

de errância que já não é física, mas literária, o que lhe permite recriar uma outra realidade, 

gênese de muitas outras possíveis. Torna-se, o velho judeu, sujeito errante que não sabe de si 

nem da sua verdade, mas aceita “fazer uma caminhada que não abre nenhum caminho e não 

responde a nenhuma abertura” (BLANCHOT, 2001, p. 64). Seu ponto de partida? A memória 

e a escrita, dupla viagem a um mundo enigmático e sem retorno. 

Se considerarmos o deslocamento efetivo do personagem no espaço – dentro e fora 

de Portugal, desde menino empreendendo a difícil “travessia “das misérias da peregrinação e 

do exílio” (p.105) e da peregrinação; podemos constatar que o sentido de errância permeia 

toda a narrativa: inicialmente como exílio físico, remetendo para a experiência da viagem e do 

desterro; num segundo momento, o personagem se depara com a dimensão interior e 

ontológica da errância, atualizada na demanda de um tempo ou de um espaço que não 

existem; num terceiro momento, a errância da escrita, apresentada como uma experiência que 

persegue incessantemente a palavra antes da palavra, sempre ausente e inacessível. Essas 

dimensões da errância na narrativa apontam para uma concepção de ser não mais fundada nas 

estruturas estáveis, a mercê de fundamentos com valores absolutos para dizer como as coisas 

devem ser, mas um ser pensado a partir da sua precariedade, um ser errante, sem rumo, que dá 

ênfase à morte e ao abismo. 

Não podemos esquecer que Abel é judeu e que nada marca tanto a condição judaica 

como a diáspora, nada a define tão intensamente como a errância. As expressões “espalhados 

pelos quatro cantos donde os ventos sopram”, “a carne exausta da peregrinação” (p.168-169) 

podem ser o resumo da sensibilidade e da condição judaica de todos os tempos – povo 
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condenado ao exílio, perseguido de terra em terra. O sentido de exílio e peregrinação é 

permanente em sua cultura, e para Abel sua existência é uma peregrinação, mas que só 

alcança o valor de religiosidade na velhice, fase da vida marcada pela longa aquisição de 

experiência e reflexão, mas também pelas “misérias do corpo” (p.12)., no sentido em que a 

sabedoria que se atinge, à maneira dos alquimistas, é quase sempre incômoda e 

incompreendida. 

 

Na minha solidão cruzou a lembrança do que fora a aventura em que me 

metera, infante como os outros, arrebatado aos seus pais, de olhar muito 

atento aos verdores da vida que no meu caso, e no dos infelizes garotinhos 

da minha criação, se confundiam com as misérias do exílio (p. 105). 

  

Da memória do velho judeu emergem as experiências de peregrinação e exílio, cujo 

início ocorreu ainda menino quando “entrando em Castelo Rodrigo, pagaram meu pai e minha 

mãe oito cruzados cada um deles, e quatro cruzados correspondente a cada um de nós os 

cinco” (p. 28) em consequência do projeto expansionista do rei de Portugal. A partir de então, 

Abel passa a enfrentar várias provações, verdadeiros ritos de passagem, até atingir o grau 

máximo do conhecimento, alcançado na velhice, simbolizado pelo personagem bíblico Job 

cujo sofrimento transformou-se na força motriz que o impeliu para as interrogações em busca 

de sentidos para o humano: 

 

Nada como o infortúnio para nos ensinar com que linha se cose o nosso 

destino. Quando caímos num poço de atribulações, olhamos para trás, e tudo 

parece corresponder à vontade de Deus. Desconhecemos o futuro e o que 

importa para o merecermos, mas achamo-nos na posse de um tesouro 

luminoso, capaz de nos guiar na peregrinação. O assalto dos revoltosos de 

Caim ao engenho que fora construindo com o suor do meu rosto mostrara-

me o que pretendia o Todo-Poderoso, que nos assistisse a consciência de que 

jamais duram para sempre as glórias deste Mundo, e de que se condena à 

morte eterna quem se atrever a pôr a fé fora de Deus. Para meu espanto 

maior, vagueando através dos escombros, visitava-me grande paz do 

coração, resultante da liberdade maravilhosa em que me deixava aquele 

estado de destituição absoluta. Que ganhara eu ao fim de contas? Um corpo 

decrépito e magoado [...] e um cão que se me arrastava ao lado, que parava 

quando eu me detinha, que se assentava a minha beira, e que suavemente me 

lambia a ferida rasgada do joelho (p. 137). 
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 É na experiência da velhice, tal qual Job “esfarrapado e doente” (p. 183), que Abel 

descobre verdadeiramente o sentido da peregrinação revelando que, por sob a máscara do 

corpo velho, paira não só o mistério da morte, mas o enigma da existência. Peregrinar é, 

portanto, refletir sobre e compreender a existência para que se possa dar a superação de si 

mesmo. Talvez por esta razão o termo “peregrinação” seja usado simbolicamente com certa 

freqüência apenas no final do livro, embora seu sentido marque toda a obra, seja na sua 

dimensão real (sequestro, despedidas, deslocamento, enjoos, fome, sede, mortes, locais de 

passagem, chegada à África), seja na sua dimensão interior (reflexões sobre a vida e a morte, 

a passagem do tempo, o progressivo conhecimento do eu, o paulatino entendimento do outro, 

a superação dos medos e a salvação pela escrita). 

Curiosamente, depois da destruição do engenho, comandada por Caim, e da 

conseqüente superação da morte, a palavra peregrinação ganha o sentido religioso, pois 

exprime não somente o caráter transitório de todas as situações da existência, mas também o 

desprendimento interior em relação ao presente, a dedicação aos fins longínquos de natureza 

superior, relacionando-se com as ideias de expiação e purificação: 

 

Que acontecera então a tanta riqueza, fardos e fardos de açúcar, carregados 

para os cais de Portugal, que daí subiriam às cidades da forte Inglaterra, que 

se arrecadariam nas tulhas dos mercadores da Flandres opulenta? Nada e 

tudo. Tudo e nada. [...] (p. 138). […] E o cheiro do açúcar queimado 

significava a parcela da minha existência em que me ergui de servo a dono, e 

em que como tal me afoitei a louvar a Iahvé. Não bastaria isso para que me 

reputasse de suficientemente satisfeito, cumpridos os ditames do Altíssimo 

que nos criou na felicidade de que apenas o pecado nos afasta? [...] (p. 139). 

[…] Tornara-se o meu desejo diferente daquilo que fora até o momento. Se 

dantes avaliava a alegria pelo número de fardos de açúcar produzidos e 

negociados, calculava agora que só a descoberta do segredo da figura que na 

abóbada se estampava me obteria a paz que tanto carecia. E se se mostravam 

de negrume os céus, ou de tão alvo luar que nenhum luzeiro se discernia, 

embrulhava-me num trapo de manta, rilhava os versículos de um salmo 

torturava-me sem sono, isto como se me houvesse arredado o Senhor do 

limiar do seu reino (p. 154-155). 

 

Não será por acaso que tais reflexões motivadas por um profundo desejo de mudança 

interior e por uma necessidade de experiências novas, passem a ocupar o espírito de Abel 



65 

 

quando adquire a consciência da própria existência, e, assim, assume sua condição humana de 

intensa solidão. Opta, então, por prosseguir seu caminho até a decifração do mistério da 

Constelação de Oríon, constituída por sete estrelas. Sinal de completude, já que, para os 

hebreus, o sete simboliza a totalidade humana e a perfeição divina. 

Importa-nos ressaltar que na cultura de Abel o sentido do exílio ou da peregrinação é 

permanente e o seu simbolismo aponta um percurso iniciático, no sentido religioso, como 

algo capaz de operar uma metamorfose que fará nascer um novo ser. No romance, tal 

experiência está associada à experiência da escrita, cujo chamado faz da sua literatura o 

instrumento de um discurso ético que exige justiça para o oprimido. 

Também não serão  por acaso as referências àqueles que são considerados os maiores 

profetas bíblicos – Abraão, Moisés e Job – como modelos e fonte de inspiração na escrita, 

numa evidente aproximação com o amplo conhecimento alcançado ao longo dos anos e na 

experiência de buscar compreender a existência, interrogando, inclusive, a Deus. 

Historicamente, a velhice é associada a mudanças corporais, em especial na imagem 

e na motricidade, ou, mais especificamente, a uma etapa cronológica do desenvolvimento 

humano, fruto de perspectivas biologizantes e psicologizantes. Ser chamado de velho, em 

alguns contextos, pode se traduzir até mesmo como um insulto, tamanha a desvalorização 

dada aos velhos e à própria velhice. 

Oríon foge desse acostumado traço. Nesse romance, a velhice é apresentada como 

condição da existência humana e não apenas a etapa final da vida. Vimos, com Giorgio 

Agamben, que é na infância que nos constituímos como sujeitos na e pela linguagem. A 

velhice de Abel tornou possível verdadeiramente esta constituição, pois nessa fase da vida o 

personagem se permitiu ser invadido por uma infância em si, o que lhe deu condição para 

continuar vivendo, transformando língua em discurso: o que o coloca na condição de criador 

de cultura. Na velhice, ele descobre a sua dimensão humana diante do Universo, 

compreendendo a necessidade de celebrar Iahvé “com harpa”, tocando-lhe “a lira de dez 

cordas”, cantando-lhe “um cântico novo, com arte na hora da ovação” (p.169). 
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Na escrita de Mário Cláudio a velhice alcança uma dimensão ética e política que 

consiste em não se deixar calar, em lutar contra o esquecimento e a banalização do 

sofrimento. No romance, o caráter vital do ato de narrar (cantar) consiste na capacidade de 

descortinar os mecanismos da alienação, da multiplicidade, dos esquemas do poder que 

intentam colocar a infância, e também a velhice, sob controle e adequação dos seus próprios 

interesses. Em Oríon, entrar na velhice significa descobrir o campo onde o homem deve e 

pode travar sua luta contra esse poder na (e através da) linguagem. É esta competência 

humana que nos permite compreender a realidade e comunicá-la, encontrando desta forma 

sentido para a vida humana e para a própria existência. 

Destarte, a escrita do romance equivale a uma experiência ética, pois se trata, como 

diz Assmann no prefácio ao livro Profanações, de Agamben, de buscar “viver na intimidade 

de um ser estranho, não para fazê-lo conhecido, e sim para estar ao lado dele sem medo de 

ficar entre o dizível e o indizível”. A velhice, essa estranha familiar que surpreende o escritor 

em seu oficio, revela-se, deste modo, um apelo a uma luta pela ética. 

 

1. 3. 3. Escrita: refúgio do exílio, exílio da palavra 

 

Ele escreve. O seu desejo é o 

desejo de tornar habitável o 

deserto. 

 

Antonio Ramos Rosa  

 

Ao abordarmos a infância em Oríon, ressaltamos o efeito de cura que permeia toda a 

narrativa. Ampliando esta perspectiva, apresentaremos mais detalhadamente o efeito 

contingencial de cura e salvação que a experiência de escrita focaliza no texto 

marioclaudiano. 
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Tendo como ponto de partida a definição de experiência blanchotiana, para quem 

“experiência significa, neste ponto: contato com o ser, renovação do eu nesse contato - uma 

prova, mas que permanece indeterminada” (BLANCHOT, 1987, p. 83), tentaremos responder 

aos seguintes questionamentos: que ponto toca a escrita e seria capaz de cura daquele que por 

sua experiência é atravessado por sua experiência? Como uma experiência de escrita poderia 

modificar o eu que escreve, e, mesmo, re/constituí-lo?  

Na tentativa de alcançar esse objetivo, partiremos de um pequeno texto, de rara 

beleza e concisão, em que o filósofo Walter Benjamin declara o poder de cura que a narrativa 

tem ao tecer considerações sobre o contar histórias para uma criança: 

 

A criança está doente. A mãe a leva para a cama e se senta ao seu lado. E 

então começa a lhe contar histórias. Como se deve entender isso? [...] A cura 

através da narrativa, já a conhecemos das fórmulas mágicas de Merseburg 

[...] Também  já se sabe como o relato que o paciente faz ao médico no início 

do tratamento pode se tornar o começo de um processo curativo. Daí vem a 

pergunta se a narração não formaria o clima propício e  a condição mais 

favorável de muitas curas, e mesmo se não seriam todas as doenças curáveis 

se apenas se deixassem flutuar para bem longe – até a foz– na correnteza da 

narração. Se imaginamos que a dor é uma barragem que se opõe à correnteza 

da narrativa, então vemos claramente que é rompida onde sua inclinação se 

torna acentuada o bastante para largar tudo o que encontra em seu caminho 

ao mar ditoso do esquecimento. É o carinho que delineia um leito para essa 

corrente (BENJAMIN, 1987, p. 269). 

  

 É esse poder de cura da narração que parece marcar a vida do velho Abel ao ouvir os 

relatos, “rodilhas de enredo” da velha Perpétua. A história de vida “que não terminava, que ia 

variando, mas que era a mesma” (p. 59) é que vai marcar o fim das “lembranças que outrora 

saíam em pesadelos” (p. 45) do judeu exilado na Ilha de São Tomé. O encanto que sente Abel 

pela menina negra que o faz “adorar o chão onde não nascera” (p. 43), foi despertado desde o 

primeiro momento em que a viu, cujo impacto descrito pelo próprio narrador como 

“deslumbramento”,, vai perdurar para sempre, porque nela encontrou não somente o despertar 

dos sentidos, mas o “infalível remédio” (p. 45) para o sofrimento e a dor: “Perpétua entrava 

na minha vida para dela não voltar a escapar-se, quero eu dizer, em todos os momentos de que 
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a minha vida se tecia” (p. 44). Perpétua é a primeira palavra, um ponto que desde sempre 

esteve e que permanecerá. 

É no convívio com a escrava, ouvindo os relatos da sua gente e recebendo seus 

afagos, que a palavra ganha sentido de “correnteza” para Abel.24 É ela, a escrava negra, quem 

dá passagem à palavra viva, aquela resultante de um encontro: o encontro com uma certa 

experiência de linguagem. Em Perpétua, o velho judeu encontra a tarefa singular do narrador, 

tal como se lê no famoso ensaio de Benjamin, consagrado a Nikolai Leskov: a 

impossibilidade de voltar ao que já acabou, mas a necessidade de re-elaborar a memória na 

experiência atualizada. Podemos inferir que é um aprendizado, ainda na perspectiva 

benjaminiana, da experiência como uma tessitura objetiva e subjetiva, que se revigora apenas 

quando pode ser narrada, compartilhada, trazida ao plano da consciência. Paulatinamente, 

Perpétua vai instaurando a diferença no mundo do proprietário de engenho, possibilitando que 

corpo e palavras se unam em gestos de aproximação e intimidade, permitindo que o fluxo de 

voz e calor do corpo despertem em Abel um novo valor para a narrativa, o de exposição. Por 

isso, nos relatos de Perpétua, narrar e curar se cruzam no entroncamento de corpo e 

pensamento, nos entre-sentidos humanos capazes de interagir e nos conceitos que elucidam e 

rompem com o passado que aprisiona e adoece. 

Ao ceder voz a Perpétua, Mário Cláudio simula a vertente da tradição oral em que “a 

palavra tem um caráter sagrado derivado de sua origem divina e das forças nela depositadas” 

(HERNANDEZ, 2005, p. 28) e, por isso, é portadora de grande poder. Na tradição oral são os 

mais velhos que vão contando suas histórias e assim iniciando as novas gerações; por isso um 

provérbio africano afirma que “cada velho que morre é uma biblioteca que se perde”. Oríon 

                                                 
24

 Para um estudo mais acurado do papel da mulher negra nas narrativas africanas, sugerimos a leitura do livro 

Entre Voz e Letra – o lugar da ancestralidade na ficção angolona do século XX, da professora Laura Cavalcante 

Padilha, especialmente o subitem 2.1.3 Mulheres ao espelho do Cuanza,  capítulo 2º, em que a estudiosa, ao 

tratar do romance O segredo da Morta, de Assis Júnior, ressalta as sólidas alianças que se estabelecem entre as 

personagens femininas daquela obra, perceptível neste romance de Mário Cláudio, com a personagem  Perpétua 

e as outras mulheres do engenho. Laura Padilha destaca, ainda, o papel das personagens femininas  velhas, 

“cujas vozes narrativas se poderiam comparar às do coro da tragédia grega. É delas [...] que emanam a sabedoria 

africana, em seu mais amplo sentido” (PADILHA, 2007, p.96).  
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nos remete a esse universo de “sabedoria” e “experiência” das tradições orais, conforme 

podemos constatar no sétimo capítulo, quando Perpétua, no domínio da “palavra viva”, 

assume o papel do “contador de histórias” presente em uma tradição que era compartilhada 

pela continuidade da palavra transmitida de pai para filho: 

 

Minha gente desceu das montanhas, seguia a manhã das gazelas que 

andavam em busca de pasto, pousava aqui, pousava ali, e o feiticeiro 

anunciava a chegada dos ventos que determinavam a partida, mas foi isto 

assim antes que nascesse meu pai e meu avô, o bisavô de meu avô e o trisavô 

daquele, cresciam as gazelas muito mais claras por então [...] não existia 

Inverno em que não se reunisse (meu pai) em conselho, consultava os seixos, 

e entoava a ladainha que me adormecia nos anos de infância, juro que 

aconteceu conforme te relato (p. 59). 

 

A onipotência de Perpétua se revela na “dignidade de recitadora dos fatos da sua 

aventura [...] perante as mulheres do engenho, as quais a admiravam sem o admitir, a 

invejavam pelos gestos graciosos com que pontuava o discurso” (p. 61). Segundo Benjamin, a 

coordenação da alma, do olho e da mão se inscreve no mesmo campo da voz, “pois a 

narração, em seu aspecto sensível, não é de modo algum o produto exclusivo da voz. Na 

verdadeira narração, a mão intervém decisivamente com seus gestos, aprendidos na 

experiência do trabalho, que sustentam de cem maneiras o fluxo do que é dito” (BENJAMIN, 

1994, p. 220-221).  A narrativa, como forma de comunicação da experiência, supõe a presença 

somática daquele que narra aos e com seus ouvintes. Palavras e gestos compõem parte da 

narração. Seu ritmo é o do trabalho manual; não se abrevia o tempo, mas dele se dispõe com 

intensidade. No trabalho do narrador, subjetividade, percepção e corpo estariam “unificados 

no mesmo complexo” (BENJAMIN, 1988, p. 409).  

Corroborando essa idéia da presença corporal, somática, na atividade do narrador, 

um medievalista suíço, Paul Zumthor, assegura que “a oralidade não se reduz a ação da voz. 

Expansão do corpo, embora não o esgote. A oralidade implica tudo o que, em nós, se endereça 

ao outro: seja um gesto mudo, um olhar” (ZUMTHOR, 2010, p. 217). Trata-se da experiência 
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em sua dimensão corporal ou da visibilidade de um corpo experencial. À medida que texto e 

ouvinte são colocados em contato, ambos sofrem adaptações e essas interferem na reação do 

segundo. Além de todo o aparato circunstancial que engloba o momento da enunciação e 

audição, é incontestável que o ouvinte acione sua memória pessoal para concluir o raciocínio 

proposto pelo “contador de histórias”.  

  Consciente de que a tradição oral é permeada de rituais que carecem dos gestos para 

se realizar, gestos esses que emanam do corpo, Mário Cláudio simula os ritos do narrador das 

tradições orais em técnicas de performance25 sedimentadas pela memória da velha escrava. 

Exímia na arte de contar, Perpétua “baixava os olhos, apanhava os pauzinhos que se 

espalhavam pelo chão, prosseguia com a sua crônica” (p.61) demonstrando que dispunha de 

estratégias artesanais de lidar não só com as palavras, mas com o próprio olhar e com o corpo, 

como podemos constatar no episódio em que o ouvinte Abel inventava uma escusa para se 

libertar do palavreado e ela prendia-lhe as mãos enquanto lhe segredava a continuação (p.60).  

No universo de sua fantasia, a velha mulher elabora o percurso da narrativa oral no 

seio da sua “gente” em reuniões que a faziam adormecer nos anos de infância. Foi essa 

inventividade, herdada do avô e do trisavô, de tornar a vida uma ficção, que lhe proporcionou 

recursos para lidar com todas as intempéries da vida. A capacidade lúdica de embaralhar a 

ficção e a realidade, de inventar novas possibilidades para seu mundo, no jogo da fabulação 

do mágico domínio sobre a morte e a vida, fazendo morrer e reviver a história dos ancestrais, 

transforma Perpétua em Sherazade,26 figura que concentra a imagem do que se convencionou 

chamar antigas formas de narrar.  

                                                 
25

 Utilizamos o termo performance com base no conceito desenvolvido por Zumthor, para quem “a performance 

é a ação complexa pela qual uma mensagem poética é simultaneamente aqui e agora, transmitida e percebida. 

Locutor, destinatário, circunstâncias (quer o texto, por outra via, com a ajuda de meios lingüísticos, as represente 

ou não) se encontram concretamente confrontados, indiscutíveis” (ZUMTHOR, 2010, p. 31).  
26

 Essa alusão possibilita a relação que se pode estabelecer entre o fato de Sherazade levar ao conhecimento do 

Califa a realidade dos marginalizados do deserto, em Mil e uma noites, e da velha Perpétua relatar para Abel os 

atos de violência cometidos contra seu povo.  
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Tal qual Sherazade, Perpétua é capaz de inserir uma nova concepção de tempo na 

vida de Abel. É ela, a contadora de histórias que narra não somente para viver, mas para fazer 

viver. Como o “camponês sedentário” ou “marinheiro comerciante” que encontramos no 

ensaio de Benjamin, Perpétua narra compartilhando experiências com a sabedoria de tornar 

perto o distante, de aproximar tempos e lugares, de criar uma “comunidade entre vida e 

palavra”. Por isso, Abel tem a certeza de que era ela a mulher diferente de todas as outras que 

conhecera.  

Retomando Benjamin, por onde começamos, surpreendentemente encontramos a 

seguinte afirmação: “Em cada um deles (narradores) vive uma Scheerazade, que imagina uma 

nova história em cada passagem da história que está contando” (BENJAMIN, 1994, 211). 

Como a heroína das Mil e uma noites, Perpétua também soube “contar uma história na qual se 

conta uma história” o que lhe possibilitou dar ao texto diferentes ritmos, seduzindo o ouvinte, 

envolvendo-o na cadencia do relato. Inseridos em um mesmo movimento de narrador e 

ouvinte, Perpétua e Abel, criam um fluxo comum e vivo, aberto a novas experiências e a um 

intercambio de papéis. Por essa razão, “quando o ritmo do trabalho se apodera dele, ele escuta 

as histórias de tal maneira que adquire, espontaneamente, o dom narrativo” (BENJAMIN, 

1994, 205), isto é, no exercício de ouvinte da infinita e variada história da velha escrava, uma 

preparação para a experimentação das sensações e também para a experimentação do vazio da 

linguagem que Abel realizará posteriormente através da escrita.  

Mas que papel verdadeiramente ocupa Perpétua no romance? Por que cede Abel a 

voz à escrava importada das costas africanas, reduzida à condição de coisa? Mais do que o 

reconhecimento do paradigma da condição humana, a voz de Perpétua aponta para um desejo 

do narrador de “recuperar”, na narrativa oral, uma sabedoria coletiva: a experiência, enfim, de 

que se via privado e um lugar nessa comunidade desaparecida de narradores, o que lhe 

possibilitaria o compartilhamento de experiências. Contudo, ele mesmo tem consciência do 
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fracasso do seu intento, pois o mundo artesanal, descrito por Benjamin, no qual o indivíduo 

encontrava-se inserido em uma comunidade propícia ao intercâmbio de experiências e à 

construção de uma tradição resistente ao esquecimento, não mais existe.  

Destarte, a narrativa de Abel se fará como uma outra experiência, pois “seu talento 

de narrar lhe vem da experiência; sua lição ele extraiu da própria dor; sua dignidade é a de 

contá-la até o fim, sem medo” (BOSI, 2007:91). Nessa linha de pensamento, é que a sua 

escrita pode ser tomada como alternativa à expropriação da experiência, através da qual a sua 

desesperada vivência particular, privada, despoja-se de seu caráter contingente e limitado e 

ganha consistência de experiência compartilhável.  

Em Oríon, o lugar da experiência é a escrita. Experiência que se desdobra na velhice 

e na infância do narrador. Em torno de uma experiência de escrita a narrativa faz volteios, 

aparentemente “disfarçando-a”, dela se afastando, mas, em verdade, circunscrevendo-a. 

Presenciamos o contato de Abel com essa experiência em algumas circunstâncias narradas ao 

longo de todo o romance, mas principalmente em duas delas: inicialmente, como réplica da 

voz e do gesto da intérprete, Perpétua, que o estimulou no gosto pela narrativa e, 

posteriormente, na experiência mesma da escrita que passa a ser desenvolvida quando o 

narrador percebe que a “rede se desfez”. No primeiro momento, o desejo da palavra rompe 

inesperadamente o lugar de ouvinte despertando a ação de contar a sua peregrinação, de 

acordo com seu próprio uso e suas próprias configurações interiores. Dorme Perpétua. A partir 

desse instante Abel se permite tocar e ser tocado por uma infância em si, deflagrando o 

passado: “Já nos tinham chegado as infames notícias, manigava João II de Portugal por nos 

roubar a quem nos gerara e concebera, meninos que éramos procedentes da Espanha” (p. 75). 

E prossegue o narrador mergulhado nos tempos de uma dramática meninice narrando, para si 

mesmo, “episódios dos infortúnios” (p. 91) de que padecia. Tal situação é contrária àquela 

descrita por Benjamin do moribundo que fala aos que o cercam, pois Abel não se dirige à 
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ninguém. A sua primeira experiência com a palavra é, portanto, contar a si mesmo, 

solitariamente, como podemos constatar na passagem abaixo:  

 

Mas estava Perpétua muito mais interessada em me guardar como ouvinte do 

seu fado do que em escutar episódios dos infortúnios de que eu padecia. Ao 

cabo de curto tempo começava ela a bocejar, encostava a cabeça ao meu 

ombro, e adormecia enquanto me espraiava em fugas e perseguições, em 

viagens e naufrágios (p. 91). 

 

Assistimos ao momento em que se alternam as funções, no entanto “o intérprete não 

tem ouvinte além de si mesmo, pelo menos aparentemente” (ZUMTHOR, 2010, p. 258). 

Sozinho, à mercê dos sintomas aviltantes da idade, cercado de ruínas e da morte, se manifesta 

em Abel a imperiosa exigência da escrita. E ele responde escrevendo e o faz porque as 

condições necessárias a ela estão dadas: o vazio, a solidão, o desamparo e o desespero, 

colocam-no diante da obra por escrever: “Foi por esta altura então, que, espicaçado pelo gosto 

da narrativa, me deitei a escrever o que em grande medida se contém neste livro” (p. 91).  

No livro O mal-estar na civilização, Freud considera que “não existe uma regra de 

ouro que se aplique a todos: todo homem tem de descobrir por si mesmo de que modo 

específico ele pode ser salvo.” Por salvação, o psicanalista compreende os caminhos 

encontrados pelo sujeito para se constituir. Em Oríon, está em questão uma salvação possível 

pela escrita. Salvação imperiosa à qual ele não consegue resistir: 

 

E acontecendo que, destituído do papel onde me pudesse exprimir 

justamente, se me não deparasse diversa matéria, aproveitável para o efeito, 

recorri às páginas da minha Tora, nelas registando a tinta negra, e nesta letra 

apertadinha, o que me subia à lembrança (p. 91). 

  

No texto acima, presenciamos o encontro de um velho atormentado e sofrido que 

almeja contar a sua história com a escrita. Na ociosidade da sua cabeça que não produz mais 

tarefas no mundo, pois os negócios terrenos “principiavam a andar em muito melhor ordem” 

(p. 91), no jogo desordenado do pensamento que só pode contar com o desconhecido que se 
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faz presente pela escrita, Abel começa a escrever. É esta experiência que possibilita ao velho 

judeu encontrar na palavra uma saída para a situação-limite em que se encontra. Portanto, é no 

seio da linguagem que vai construir um jogo de re-encenação do traumático e de estilização 

de sua existência, de desdobramento da vivência em experiência, por meio da narrativa. A 

escrita torna-se tentativa de se salvar da morte, fio de Ariadne que prende o escritor à vida em 

sua contemplação do que representa o fim. Sobrepondo-se a Tora, a grafia vai povoando “o 

papel amarelado”: permitindo que a mão do escritor produza a eternidade.  

Maurice Blanchot, em um pequeno texto intitulado A preensão persecutória, fala da 

pressão que a mão do escritor exerce sobre o lápis, impedindo-o de soltá-lo ainda que ele 

queira, ainda que a outra mão interfira na mão “doente”. “Essa mão experimenta, em certos 

momentos, uma enorme necessidade de agarrar: ela deve agarrar o lápis, tem de fazê-lo, é 

uma ordem, uma exigência imperiosa” (BLANCHOT, 1987, p. 15). É essa exigência que se 

manifesta em Abel, levando-o a escrever mesmo quando não há mais tinta, mesmo quando 

parece não haver mais nada. Por sobre as páginas do “livro sagrado onde se entesourava o 

verbo do Senhor” (p. 91), emerge um outro significante que vai adquirindo vida própria como 

senhor da escrita, “letra e letra”, pouco a pouco começa a escrita a se fabular a si mesma sem 

controle:  

 

Dolorosamente fui escrevendo este relato, e quando a pena se me esgotou, e 

a tinta secou no fundo da tigela, recorri ao que se achava ao meu alcance, o 

graveto que molho na água empoçada e que larga letras e letras donde o pó 

de carvão pouco a pouco se desprende (p. 167).  

 

Ao realizar uma leitura da experiência da escrita em Kafka, Blanchot pôde extrair 

uma lógica de funcionamento da escrita como salvação, a qual parece operar, em certa 

medida, no texto de Mário Cláudio.  

Em um de seus diários, datado de 8 de dezembro de 1911, Kafka escreve: “Tenho 

hoje um grande desejo de por para fora de mim, escrevendo, todo o meu estado ansioso e, tal 
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como chega das profundezas do meu íntimo, introduzi-lo na profundidade do papel, de tal 

sorte que possa introduzir  inteiramente em mim a coisa escrita (BLANCHOT, 1987, p. 57).” 

No diário de 28 de julho de 1914, Kafka declara: “Se não me salvo pelo trabalho estou 

perdido” (Id. ibid., p. 57). O trabalho a que o escritor se refere é o da escrita. Sobre essa 

questão, Blanchot considera: 

 

Mas porque esse trabalho poderia salvá-lo? Parece que Kafka teria 

precisamente reconhecido nesse terrível estado de autodissolução, onde está 

perdido para os outros e para si mesmo, o centro de gravidade da exigência 

de escrever. Onde ele se sente destruído até ao fundo nasce a profundidade 

que substitui a destruição pela possibilidade da criação suprema. 

Maravilhosa reviravolta, esperança sempre igual ao maior desespero, e como 

se compreende que, dessa experiência ele extrai um movimento de confiança 

que não questionará de bom grado (Id. ibid., p. 57). 

 

A exigência de escrever se manifesta, para Kafka, diante do vazio e do desamparo. 

Em meio à autodissolução, ao desatamento dos laços que o unem às pessoas e à realidade, se 

salva pela escrita. Escrever a despeito de tudo e de todos, a todo custo, é o seu combate pela 

sobrevivência (Id. ibid. p. 57). É a essa experiência de escrita que Abel se abre. Escrever é a 

forma que o velho judeu encontra para se salvar do mundo que se desmorona a sua volta. 

Trata-se de uma escrita que, se não o salva da ruína, o salva da perdição pessoal, ao conferir-

lhe ânimo para continuar, ao menos, escrevendo. 

À mercê da potência das palavras, Abel é conduzido a caminhos inseguros, sem 

garantias de retorno, no afã de decifrar “algum sentido através da materialidade 

potencialmente reveladora das palavras” (CALVÃO, 2006, p. 115): “Que procuro eu Abel de 

Penedono, nesta tristíssima escritura?” (p. 167). O encontro com a escrita lança o velho judeu 

para uma zona desconhecida e estranha, mas ao mesmo tempo o interpela pelo fascínio de um 

arriscar-se. Alicerçado na experiência da velhice, afasta-se Abel do porto e da margem segura 

em direção a uma abertura ao Ser, condição e possibilidade da linguagem. Foucault (2004) 

nos lembra a necessidade de não descansarmos nem um minuto de nós mesmos para fazermos 
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da vida uma obra. Esse argumento da necessidade de nos deslocarmos em direção ao que 

somos, revela-nos um “eu” como tarefa inacabada, como algo a ser permanentemente 

conhecido.  Fugaz encontro, já que logo descobrimos a nossa permanente partida, pois a 

feitura desse eu segue em direção ao que ainda não conhecemos.  

 “No silêncio de uma profunda metamorfose” (BLANCHOT, 1987, p. 83) Abel dá 

passagem à palavra, que surge resultante de um encontro com uma certa experiência de 

escrita. Referimo-nos à experiência defendida por Blanchot em seu Espaço literário e da qual 

falamos no início desse tópico. Escrever o romance conduz Abel a uma experiência radical, 

como afirma Blanchot: ao encontro de um outro modo de ver, de sentir e de pensar o estar no 

mundo.  

A experiência de que falamos na escrita de Mário Claudio aponta para um fazer 

literário pautado numa ética que se faz por uma política do interrogar-se, que aponta para algo 

fugidio em meio à escrita, e não apenas à renovação de um eu. Um ponto mais além que 

perspectiva um vir a ser de outra maneira que ainda não pode ser pensado, nem imaginado. 

Talvez se trate do encontro com o “ser” a que se refere Blanchot, um dos nomes para o que a 

escrita toca, mas a ela escapa. Neste romance, a escrita como experiência é figura de um 

começo que abre a possibilidade de um porvir aberto, inesperado; um porvir insólito. 
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1. 3. D. FRANCISO: UM VELHO PINTOR, ENTRE DESEJOS E DELÍRIOS 

 

1.3.1. Entre delírios e ruínas: o deus Saturno 

 

Todo o velho é um ser pacífico e 

um programa de revisitação. 

 

Mário Cláudio 

 

“Que segredos da sua arte poderá comunicar um antigo aos que reputar de dignos de  

os receber ?”  (p. 26). Em torno dessa inquirição gravita Gémeos, último romance da Trilogia 

das Constelações, obra em que o escritor Mário Cláudio reflete e faz refletir sobre a velhice e 

sobre tudo o que ela envolve. Se dispusermos as coordenadas que sustentam substantivamente 

o questionamento da personagem, obteríamos um conjunto como: “velhice”, “experiência”, 

“tempo” e “juventude”. Dele emerge a personagem Dom Francisco, pintor espanhol do século 

XVIII, cujos delírios pelo tenebroso mundo da velhice, da decadência e da solidão, revelam o 

terrível medo da morte.  

Neste romance, Mário Cláudio nos propõe 134 (cento e trinta e quatro) páginas de 

imersão sensorial, imagética, onírica, em uma narrativa de memória, silêncio, ruína e morte, 

que corresponde às experiências existenciais e artísticas de um velho pintor auto-exilado em 

sua Quinta. Verdadeira constelação de Gêmeos, a qual o título se reporta – e de que rouba o 

simbolismo – uma vez que atualiza as interpretações dos irmãos Pólux e Castor representantes 

daquele conjunto estelar. Porquanto, é a dualidade do ser, dividido entre a sombra e a luz, o 

permanente e o transitório, a juventude e a velhice, a vida e a morte, a realidade e a arte, que 

se inscreve no romance, fazendo cintilar no artista Dom Francisco as oposições internas 

existenciais e o combate que ele tem de travar para superá-las. Assim, desde o título, insinua-

se, metonimicamente, um resumo do conteúdo global da narrativa.  
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Quem espera uma história biográfica linear com inscrição dos acontecimentos em 

uma sucessão cronológica e encadeamento presidido por uma lógica causal, será surpreendido 

por um tempo vago, interior, marcado pela interrupção, engendrando-se a partir de uma 

memória, de uma percepção, de uma imaginação descontínua. Será surpreendido por um fluxo 

ininterrupto de imagens pictóricas embaralhadas em espirais, em combinações e 

recombinações, e todo um sistema complexo e partido de rememorações. Verdadeiro 

mergulho da escrita no oceano de abstrações, loucura e criação artística de um velho pintor 

espanhol que figura no romance simplesmente como Dom Francisco, contraponto ao 

sobrenome “Goya”, em um estratégico recurso do autor para “expor o caráter ficcional do 

relato”, pois “Dom Francisco é ser de papel”, conforme nos lembra a estudiosa Maria Thereza 

Abelha, consoante com Dalva Calvão: “a dimensão ficcional se insinua já na utilização 

apenas do primeiro nome do artista”, instaurando, desde as primeiras páginas, a dúvida sobre 

a real autoria discursiva em um projeto ficcional que, servindo-se de uma multiplicidade de 

planos e jogando com a ideia de retrato dentro de outro retrato, encena um percurso inquieto e 

movente de registros e de identidade. 

Gémeos é uma obra estruturada a partir de uma combinação oscilatória entre os eixos 

da realidade e do imaginário que focaliza o passado remoto e próximo de Dom Francisco em 

relatos intercalados em 1ª e 3ª pessoa, assumidos, ora por um narrador extradiegético, ora 

intradiegético, em um discurso alternado, capaz de suscitar várias dúvidas sobre a autoria, 

questão que abordaremos com mais detalhes oportunamente. No primeiro capítulo, o leitor se 

depara com um misterioso pesquisador disposto a empreender “uma certa indagação sobre a 

fase última do pintor” (p. 11) que terá dado origem às Pinturas Negras., como forma de 

superar o terror suscitado pela imagética goyesca. 

Esta personagem tornada biógrafa, não identificada, será, ao longo de toda a  

narrativa, permanentemente perseguida pelo rosto da Medusa que “ora apresentando-se por si 
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só, ora assumindo o rosto das suas irmãs, Esteno e Euríale, ascenderia ela dos abismos” (p. 

48) ameaçando-o pela 'máscara do desastre e da morte'” (idem, p 48). 

 Marcando o exercício de segunda mão, o capítulo seguinte apresenta um narrador 

em 1ª pessoa que é o próprio pintor, protagonista de uma revisitação solitária e espectral do 

passado, transfigurando, com seu olhar absolutamente exilado e temeroso da morte, a história 

da sua própria existência mesclada aos conturbados acontecimentos da Espanha de finais do 

século XVIII e inícios do século XIX.  

Assim, por entre assombros, inquietações, tremores e o pavoroso medo da 

inexorabilidade do tempo, a memória vai construindo um doloroso percurso existencial do 

artista que começa quando da sua chegada à Quinta, por volta dos setenta anos, passando 

pelas alucinações e tormentos da vida na Espanha, os horrores da guerra partilhados com o 

jardineiro Simon, a explosão de inveja, desejo e ciúmes pela jovem Rosarito, a ira contra a lei 

da Natureza que lhe impunha a decadência física em virtude da velhice, até o momento mori, 

quando Átropo “estremece numa gargalhada” cortando “certeiramente o débil fio de prata” (p. 

134).  

No cenário diegético, o leitor de Gémeos se depara, logo nas primeiras páginas do 

romance, com a chegada de Dom Francisco à Quinta, com “três azémolas e duas carripanas”, 

esforçando-se para suportar o cansaço e as dores da “encarniçada maceração das misérias de 

que padecia” (p. 16). Desta maneira, põe-se o velho pintor à frente do seu destino: vítima do 

silêncio causado pela surdez, do cansaço físico e da solidão, o artista sabe que o exílio é uma 

das marcas da sua velhice. Tem a sua volta poucas pessoas: Dona Leocádia, mulher 

prepotente e ambiciosa que se juntara a ele apenas por interesse; Rosarito, filha de D. 

Leocádia, enteada de Dom Francisco ilegítima, que se comprazia em perversos jogos de 

sedução almejando uma possível herança; Simon, o jardineiro fiel, amigo de infortúnios; o 

cão Dom Beltrán, o “companheiro sem queixas, nas fibras secretas do coração” (p.107) cão de 



80 

 

guarda que o auxilia na pesarosa travessia da velhice; Arrieta, médico com quem vai dividir 

os momentos finais da vida. 

Neste contexto, emerge a velhice como situação-limite vivenciada pelo protagonista, 

vítima da marginalização e do desprezo daqueles que o rodeiam em decorrência do estatuto de 

“ser velho”. A consciência trágica do existir leva-o à experiência angustiante e profunda de 

mergulhar em si mesmo numa viagem que se traduz em múltiplas direções de palavras e 

imagens, pois Dom Francisco narra e pinta a sua dolorosa existência como forma de expor as 

suas indagações às quais parece não haver respostas, ou uma única resposta, mas sim uma 

miríade de possibilidades a que se pode chegar depois de longa e gradual inquietude. 

Diferentemente de Oríon,em que prevalece um querer dizer da infância (no sentido 

do que ela representa para o velho Abel) em Gémeos, a velhice ganha destaque, impõe sua 

presença, invade o tecido da narrativa como algo que não pode ser somente “romanceado” e 

que demanda outra abordagem. Aos sintomas aviltantes da idade, como a decadência física, a 

solidão, o exílio, o medo da morte, se juntam as questões de conflito relacional que, no 

entanto não impedem que o velho artista continue a se comunicar com a língua que conhece e 

a percorrer uma paisagem que não lhe é, em absoluto, estrangeira.  Sendo assim, pode-se dizer 

que a velhice transborda a estrutura romanesca fazendo surgir um novo texto, diferente dos 

outros romances da Trilogia das Constelações.27 

Em Gémeos, a escrita de Mário Cláudio faz a denúncia da solidão imposta à velhice. 

Para tanto, o autor focaliza a vida de um famoso pintor espanhol que ao envelhecer perde seu 

valor social e simbolicamente positivo, já que era o pintor da corte, para ocupar um lugar 

                                                 
27

 Em Ursamaior, primeiro romance da Trilogia das Constelações, Mário Cláudio retrata o consciente e o 

inconsciente de sete condenados, destacando, sobretudo, a vida de Henrique estudante de medicina, condenado 

pelo assassinato da namorada que tem na infância rememorada a origem de uma trajetória marcada por mortes e 

perdas. Neste romance, as raras referências à velhice se atém ao condenado Gerardo, sexagenário atormentado 

pela passagem do tempo e que se encarrega de cuidar da biblioteca no presídio; Oríon narra o destino de sete 

crianças judias que foram tiradas do convívio paterno durante o reinado de Dom João II. Neste romance, como 

demonstramos anteriormente, a velhice é descrita em sua íntima relação com a infância. São essas “três tribos de 

fragilizados que peregrinam ao longo das várias histórias” que Mário Cláudio escolheu para extrair “um certo 

rosto da verdade”, conforme entrevista ao Círculo de Leitores. 
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marginalizado, de verdadeiro exilado, no sentido daquele que não tem um lugar no mundo. O 

discurso marioclaudiano, nesse romance, denuncia o fingimento das personagens e desvela o 

falso desvelo com que a sociedade trata seus velhos. Ao longo de toda a narrativa, deparamo-

nos com uma aversão à velhice, que em vão D. Leocádia e sua filha Rosarito tentam disfarçar.  

Ameaçado pela iminência do fim, Dom Francisco assume atitudes díspares, como no 

episódio em que convida Rosarito para um dos muitos passeios pelo jardim e, ao ouvir a 

declaração da menina de que a velhice e a morte são sinônimas, sente-se profundamente 

irritado, ao ponto de interromper o passeio e constatar “que tanto podia encantar-se-me a 

velhice com a infância como ganhar-lhe o mais insuportável dos ódios” (p. 24): uma clara 

declaração de que, ora persegue a vida por intermédio da juventude de Rosarito, filha 

ilegítima, ora vê nela o sinistro aviso de que a sua hora está chegando. Esta atitude ambígua é 

própria da figura do duplo,28 correspondendo aos desdobramentos da personalidade, quase 

sempre associado aos momentos de crise de identificação do sujeito.  

A velhice, neste romance de Mário Cláudio, está intimamente relacionada ao 

problema da passagem do tempo, da finitude. Assim, seja com referências diretas ao 

transcurso dos dias que subjuga o artista, ou em confronto com a completude impossível no 

outro e a extinção do desejo, Dom Francisco toma consciência de que lhe restam poucos dias: 

“Tão tonto se fazia assim o velho que eu já era, ultrapassada as sete dezenas de anos, 

iluminado por desconformes fantasias, próximo do assalto dos vermes que haveriam de o 

comer” (p.55).  

Simone de Beauvoir (1990) alerta que, na velhice, a relação com o tempo se 

modifica: o futuro torna-se menor e o passado cresce como única referência. A autora adverte 

que o sujeito toma consciência da sua velhice por meio de situações liminares, como a morte, 

                                                 
28

 Referimo-nos ao conceito de duplo feito por Otto Rank, citado por Freud no texto “O estranho” (1919), em 

alemão Das Unheimliche, em que o psicanalista observa que o duplo além de remeter à fase especular – do eu 

refletido no espelho em busca da própria identidade, constitui-se, muitas vezes, em  uma forma de reação à 

morte. 
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as doenças, as rupturas violentas em relação ao mundo do trabalho ou ao universo familiar. 

Isto se verifica no espaço ficcional de Gémeos quando o protagonista vive vários momentos 

de percepção da voracidade do tempo sobre o próprio corpo. Em um destes momentos, Dom 

Francisco revela ao médico Arrieta a memória de um corpo jovem que vai paulatina e 

progressivamente sendo arruinado pelo tempo: 

 

Quando andava pelos quarenta e tal como o senhor, antolhava-se-me a 

velhice interessantíssimo reino a descobrir, povoado por sentimentos e 

atitudes que transitavam da serenidade à contemplação, os quais nos 

compensariam dos desgarrados arroubos que experimentávamos ao longo da 

existência, mas aconteceu que se me extinguiu o ouvido, e que se me 

afunilou a vista, e que de cada vez que me abaixava, a fim de apanhar o 

pincel que rolara para debaixo de uma arca, uma dor feroz me abocanhava os 

rins, e principiei a encarar a frescura dos jovens como se não fossem mais do 

que um embuste, uma espécie de inverossímil fantasia que de fato não 

ocorria a ninguém, e tudo isso acompanhado pela inveja amarga de todos 

quantos pudessem ainda com o corpo que tinham, e seguia apavorado ante a 

perspectiva de me chegar aquela frase com que escutara zurzir os que 

haviam envelhecido antes de mim, ‘Põe-te de pé, ó velhote, e vê se não te 

voltas a cair das pernas abaixo” (p. 121-122). 

 

A percepção de que existir é perecer provoca reações de irritabilidade, desprezo e 

rejeição em Dom Francisco. Tais sentimentos decorrem da descoberta da velhice como algo 

degradante e devastador. O artista também introjetara o desprezo de uma sociedade contra a 

velhice, entendendo-a como limiar da morte, como a idade do enfraquecimento físico, da 

perda do poder e do arrefecimento dos desejos. Dom Francisco confessa ainda a inveja que 

passa a sentir daqueles que o sucederiam, revoltando-se com a iminência de ser obrigado a 

admitir a sua vulnerabilidade frente ao tempo.  

Poder-se-ia dizer, talvez, que, na experiência da velhice, o corpo de Dom Francisco, 

em ruínas, franqueia acesso às ruínas da própria existência. Destarte, a narrativa percorre o 

velho corpo marcado e sua estrutura desgastada pela ação do tempo, revelando os aspectos 

mais grotescos e humilhantes que o ser velho tem que enfrentar: “a encarniçada maceração 

das misérias de que padecia” (p. 15), levando-o a suportar a dor causada pelas hemorróidas (p. 
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15); a surdez que o vitimara; a dolorosa tosse, cujo escarro descia “em fio a macular-lhe o 

colete” (p. 27); “um mal, nascido no estômago [...] a ascender até a cabeça do artista” (p. 27); 

a “soneira impossível” (p. 27) que o acometia. Todas estas limitações físicas, fruto da 

deterioração do corpo, despertam a rejeição do artista à velhice porque freqüentemente estão 

relacionadas à morte ou ao seu funesto prenúncio.  

No corpo, o deus Cronos vai marcando sua fome implacável, como reconhece o 

artista ao se ver naqueles que encontra, nos quais percebe as próprias fraquezas: 

 

Apegado à bengala, não ousava o velho retirar dela, a fim de se coçar das 

pulgas e dos piolhos que o atenazavam, as manápulas encordoadas. E apenas 

de longe a longe expectorava um ganidozinho, esquecido da própria fala, 

procurando acertar o olhar remeloso ao triste caminho que ia calcorreando 

[...] (p. 30). […] Muito sorrateiro, fazendo deslizar o tronco sem pernas, 

adossara-se a ela um miserável decrépito. E implorava o direito de rapar o 

fundo, e babava-se nisso, e era um velho como eu que não determinasse as 

horas que lhe convinham [...] (p. 32). 

  

 A visão do corpo do “outro” é relevante para ratificar a condição de quem percebe a 

inevitável tragédia existencial. Aqui, do mesmo modo que no romance Oríon, em que Abel, 

ao vislumbrar o corpo envelhecido de Perpétua, tem despertada a consciência do seu próprio 

fim, Dom Francisco vê, espelhada, nos corpos daqueles velhos que frequentavam a Quinta, a 

ameaça da morte. Por isto, passa a buscar, na figura de Rosarito, o contraste juvenil capaz de 

fazê-lo sair de si mesmo para reencontrar, através do seu oposto, sua identidade. 

Rosarito é o duplo através do qual Dom Francisco tenta perpetuar-se. É inicialmente 

o pólo da infância por meio do qual o velho procura rejuvenescer-se: “Ali seguia com a filha 

que nunca tivera vivendo por ela uma infância que se me volvia espantosamente atual, 

bebendo a existência começada pelo mesmo copo em que se esgotara as borras da que 

consumia” (p. 24). O caráter do duplo será melhor explicitado no capítulo seguinte.  

Há um aspecto interessante a considerar em relação Gémeos, é o único romance da 

Trilogia das Constelações que apresenta apenas uma tímida referência à infância. 
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Diferentemente de Oríon e Ursamaior, cujas constantes reminiscências infantis contribuem 

para a caracterização de personagens e ambientes, aqui o autor omite a “meninice” de Dom 

Francisco. De modo que não se sabe praticamente nada do período em que o protagonista era 

criança: há uma única referência quando o narrador descreve o regresso à aldeia natal pela 

primeira vez após sua saída, para visitar a mãe, momento em que “ele adoptava uma 

distracção que o defendia de cair na estranheza com que revisitava os lugares da infância” (p. 

43). A pobreza, o encontro e a relação com a mãe, mencionados uma única vez, como que de 

passagem, poderiam guardar o verdadeiro nó da questão do protagonista do livro. A nossa 

hipótese é a de que, mesmo em uma rápida menção (quase omissão), a infância é 

significativa, pois é exatamente aí, em algo desta infância, que o escritor sugere que possa 

haver, também, algo da situação ou da condição da personagem.  

Contudo, não é a nossa intenção mergulhar neste mais que enigmático episódio da 

vida do pintor, pois acreditamos ser este um livro que trata, sobretudo, da velhice. Se em 

Oríon o lexema “crianças” é diversas vezes repetido ao longo de toda a obra, em Gémeos 

Mário Cláudio usa recorrentemente o recurso da antonomásia para designar Dom Francisco. 

Assim, os lexemas “o velho” e “o pintor” substituem o nome do protagonista como forma de 

marcar duas macro-categorias: 1) um pintor velho, nos momentos em que é chamado ao lugar 

de mestre, e, 2) um velho pintor, no que respeita à complexa relação com a “filha que nunca 

tivera” (p.24). Ambas as categorias são essenciais para a definição da personagem, mas é a 

velhice que antecede a caracterização de que é objeto, enquanto “o pintor” é uma forma de 

assinalar o estatuto central da narrativa: o exílio, a marginalização e o desprezo vivenciados 

pelo velho artista.  

Em uma clara evidência da tensão dialética distribuída entre os pólos 

velhice/juventude que permeia toda a narrativa, Rosarito é denominada pelos lexemas “uma 
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ganapa”, “rapariguita”, “menina”, “perra”, “garota”, “pequena”, “filha” que, a nosso ver, 

apontam para o distanciamento temporal irredutível entre a juventude e a velhice. 

Entendemos que não seria incorreto dizer que na história de vida do velho pintor a 

infância se revela como uma intrusa, como hóspede desconhecido e, ao mesmo tempo, 

familiar. É o que a “menina” Rosarito parece representar na vida do dono da Quinta. “A filha 

que nunca tivera” possibilita viver “por ela uma meninice que se me volvia espantosamente 

actual, bebendo a existência começada pelo mesmo copo em que esgotara as borras da que 

consumira” (p. 24). Mas é com estranhamento que Dom Francisco vivencia a infância de 

Rosarito, pois esta se contrapõe drasticamente a sua velhice, despertando no velho um 

sentimento de inveja, abandono, solidão e, sobretudo, impotência diante da inexorabilidade do 

tempo, conforme confessa ao questionar-se: “Que pode porém um velho diante da juventude 

que desabrocha?” (p. 37-38). Essa inquirição reitera aquela com que iniciamos este texto, 

tornando, assim, sempre presente o distanciamento irredutível entre velhos e jovens, ao tempo 

em que enfatiza a interrogação geral da obra: o que significa para o ser humano “ser velho”? 

Neste romance, Mário Cláudio intenta uma reflexão sobre o ser que busca na velhice 

um sentido para a sua existência. A narrativa mostra que se trata de um encontro com o 

desconhecido que leva muitas vezes ao monstruoso, ao absurdo ou a uma negatividade 

desoladora. Diante da incapacidade de compreensão, o ser se dirige para a forma artística, 

reduto de todos os contrários, espaço reservado à duplicidade do apolíneo e do dionisíaco, 

percorrendo uma paisagem que se torna absolutamente estrangeira e obscura. A arte, então, 

espelha o momento de assombração interior e não parece auxiliar na resolução do homem, já 

que a experiência artística não permite mais uma relação com o ser entendida em primeiro 

lugar como certeza, verdade, ordem. Dom Francisco pinta para se perder. Diante da barreira 

intransponível que faz parte do ser, depara-se com o monstruoso, o absurdo, a negatividade 
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desoladora. Um ser, portanto, como quer Blanchot, que questiona a si mesmo e se faz, para 

tanto, de outro modo que ser.  

 

 

1.3.2. Erotismo: beatitude e transgressão 

 

Eu adormeço às margens de uma 

mulher: eu adormeço às margens 

de um abismo. 

 

Os versos acima do poema A Noite/2, do escritor uruguaio Eduardo Galeano (2009, 

p. 28), simbolizam bem a relação entre o velho Dom Francisco e a jovem Rosarito, 

personagens do romance Gémeos. Afinal, é com “a pequena, agarrada a uma das suas monas 

de estimação” (p. 21) que o pintor dorme “debaixo do mesmo tecto” (p. 21).  Por outro lado, a 

menina de olhos azuis, “primeiro elemento em que se repara naquele rosto que as matronas 

enternecidas garantem que ‘parece pintado em porcelana’” (p. 21), também representa o 

obscuro, o dissimulado e o ausente, a estranha força que conduzirá Dom Francisco à tentativa 

vã de apreender aquilo que lhe escapa: a fugacidade do tempo. Em outras palavras, Rosarito é 

desejo. Desejo no sentido definido por Battaille: excesso, violência, destruição e 

autodestruição, perda de si.  

Nesta ficção de Mário Claudio, o velho está circunscrito a uma atmosfera erótica em 

que Rosarito é “uma menininha que com as faces carmim” (p.37) povoa seu imaginário, 

cindido entre o desejo e a interdição. A despeito das interrogações existenciais do artista, 

Rosarito figura como grande enigma. Nela ele se projeta. Dramatiza seu ego e sua busca de 

unidade. Além do tratamento do erotismo na velhice, verifica-se no romance, subjacentemente 

bem colocados, os mitos de Narciso, sendo Rosarito como o espelho, o duplo; Orfeu, cuja 

tentativa de unificação converge para a criação artística; e Dionísio que atua liberando os 

impulsos mais escondidos da alma.Além destes, o dualismo Eros e Tânatos se inscreve na 

vida das personagens, no simbolismo da constelação de gêmeos.  
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A relação entre Dom Francisco e Rosarito faz recordar a todos, num primeiro 

momento, a jovem Lolita de Vladimir Nabokov. Assim, a “Hécate juvenil” (p. 92) passa a ser 

o símbolo erótico de grande impacto na vida do velho pintor. Mas que idade teria Rosarito? 

Seria uma criança inocente que só vagamente e com algum desconforto se apercebe do 

interesse do padrasto ou uma adolescente consciente do seu encanto, Lolita, que se diverte 

com a patética figura do decadente pintor? 

Rosarito é a figura feminina mais próxima de Dom Francisco, com quem ele divide 

um período de vida especialmente sensível. A menina ilegítima ocupa sua dimensão afetiva 

até se transformar em objeto de desejo e inspiração de alguns de seus quadros mais 

reconhecidos, como nos descreve o próprio artista nos momentos em que decide onde e como 

serão as pinturas “Saturno devorando a um filho”, o gigantesco “Asmodeo” e a implacável 

Judite de Holofernes, para citarmos apenas algumas. 

 Nas páginas iniciais do romance, o pintor relata momentos de uma relação que 

primava pela amizade e companheirismo com a “miúda perguntona” intimando-o a passear, 

cuidando para que usasse o “gorro de seda”, apagando-lhe “algumas nuvens da memória” e 

iluminando-lhe “os pensamentos do giro da manhã” (p. 22). “Perante os ademaques da 

rapariguita” (p. 22), divertia-se o velho pintor com a irritação causada em D. Leocádia. Assim 

como sentia enorme prazer nos passeios pelo jardim da Quinta, ocasiões em que apontava 

“uma lesma brilhante, um cogumelo mumificado, um quartzo puro” (p. 24), a fim de despertar 

na futura discípula o apuro de uma percepção visual, a partir da qual poderia extrair diversas 

ordens de impressões cromáticas e estéticas, como fazem os pintores.  

A celebração desse prazer visual se estendia à oficina, nas ocasiões em que Rosarito 

o visitava mostrando-se encantada pelos fólios mergulhados em “aguarrás até se tornarem 

transparentes” (p. 26), pela delicadeza da fuligem retirada do topo das chaminés e pelos 

diferentes nomes com os quais o velho pintor denominava as tintas que o absorviam (p. 26). 
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Maravilhado diante da fragilidade e dos traços ainda não completamente definidos da 

menina, Dom Francisco vive a solidão que aspirou iluminada pela sua companhia: “Rosarito 

ia crescendo dia a dia dentro de mim, apagava-me os pensamentos do giro matinal” (p. 22). A 

partir de então, o velho não consegue mais desviar os olhos da menina, sentindo-se 

“crucificado”, “impotente”, “fascinado” “no trejeito da boca, na agitação dos dedos, na 

demora com que deixava cair as pálpebras de pestanas longas” (p. 33). “A ganapa mexida e 

cheia de sol”, tal qual o deus Apolo,29 ilumina a vida do artista a tal ponto de se constituir um 

“espetáculo” de grande beleza e ao mesmo tempo ocultar tudo o que está a sua volta porque 

do mesmo modo que o deus “resplandecente”, a menina também é capaz de gerar ilusão.  

A passagem do tempo, no entanto, delimita essa relação. A chegada da puberdade 

marca o momento em que a consciência de Rosarito desperta para a dicotomia 

juventude/velhice, espalhando sombras ao que até então era luminoso, porque deflagra no 

artista a conjugação de dor e desejo, uma das polaridades presentes na narrativa. O episódio se 

passa no jardim durante um dos passeios que costumavam fazer: 

 

Se quer passear comigo’, impus eu, ‘vá buscar outros sapatos que estão os atalhos 

cobertos de lama, e sua mamã não consente que estrague esses que são novos e de 

cetim’. E a garota retrocedeu, regressou e deitamo-nos a caminho. De início absteve-

se de falar, muito achegada à mona, cuidando de ir colocando os pés onde deveria, 

demasiado senhoril para o que era seu costume. Mas ao cabo de uns duzentos metros 

parou de chofre, e olhando-me fixamente para que lhe decifrasse a fala, articulou 

isto, ‘O meu papá que morreu não era velho como tu (CLAUDIO, p. 23). 

 

Dom Francisco é surpreendido por uma nova ordem, por algo que não esperava. No 

espaço do jardim começa a ser construída a sua terrível inquietação, pois a “frase certeira” e 

                                                 
29

 Em O nascimento da tragédia, Nietzsche considera Apolo e Dionísio divindades opostas que quase sempre 

caminham emparelhadas em luta uma com a outra, incitando-se sempre à novas criações artísticas. Enquanto 

Apolo é associado às artes plásticas, ao plano da imagem, Dionísio é visto como o impulso da musica, da 

embriaguez, da natureza inumana que se encontra por trás das belas formas apolíneas. Ainda que o impulso da 

arte está no espírito dionisíaco, Nietzsche considera Apolo uma necessidade da experiência onírica como forma 

de equilibrar o arrebatamento dionisíaco: “Apolo, na qualidade de deus dos poderes configuradores, é  ao  

mesmo  tempo  Deus  divinatório.  Ele, segundo  a  raiz  do  nome,  o ‘resplendente’,  a  divindade  da  luz,  reina  

também  sobre  a  bela  aparência  do mundo interior da fantasia. (NIETZSCHE, 1992, p. 29). Como deus da 

experiência onírica, Apolo figura  como uma experiência ilusória  que  nos  aparece  como  verdadeira,  mas  que  

na  verdade  não  nos apresenta mais do que uma falsa realidade. 
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de mau agouro, o adverte do destino ao qual estaria fadado: a morte. Este é um dos momentos 

em que o pintor demonstra sua revolta contra a velhice, contra a sua condição mortal e contra 

aquela que representa seu duplo, através do qual procura rejuvenescer-se: “Afigurando-se-me 

então que tanto podia encantar-se-me a velhice com a infância como ganhar-lhe o mais 

insuportável dos ódios” (p. 24). 

Em uma perspectiva freudiana, Rosarito passa a ser o “objeto perdido” para o artista. 

Nesta nova ordem, em que a decadência senil e a exuberância infantil se chocam, a menina é 

depreciada, numa “adoração pelo avesso” como forma de manter o vínculo. O texto Luto e 

Melancolia é bastante esclarecedor quanto a esta questão. Para Freud (2006, p. 110), 

 

Uma vez tendo que abdicar do objeto sem que seja possível, no entanto, 

abdicar do amor ao objeto, esse amor se refugia na identificação narcísica de 

modo a conferir a esse amor a aparência de ódio [...] mantendo seu 

investimento pela negativização do vinculo.  

  

Se, nas primeiras páginas não se percebe essa ligação tensional entre as duas 

personagens, tal impressão logo se desfaz, o que mostra que o bom relacionamento entre Dom 

Francisco e Rosarito é uma questão secundária. A preocupação central do autor parece ter sido 

revelar o ardoroso desejo de vida, de permanência e de continuidade que habita todo ser 

humano eternamente à mercê dos impulsos naturais de Eros e Tânatos.  

Na tentativa de negar a morte a que irremediavelmente é lançado, Dom Francisco se 

lança nos caminhos de Eros com um desejo extremo de vida, de permanância, de 

continuidade. Destarte, o amor do artista pela discípula vai se dar como uma paixão narcisista, 

em que ama na beleza e juventude  a sua própria imagem, a configuração do seu desejo . Para 

a estudiosa Maria Thereza Abelha, “a sedução que a juventude exerce sobre a velhice se 

manifesta como uma forma de ludibriar a senescência” (ABELHA, 2006, p.7), no entanto, 

como não há remédio contra o tempo, a tensão se estabelece. Nessa engrenagem dramática de 

forças contraditórias, de instâncias que se opõem e, ao mesmo tempo, se complementam entre 
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si, Dom Francisco, envolvido por uma atmosfera erótica, se fecha em seu mundo imaginário, 

liberando seus instintos sexuais interditados, através da arte.  

O artista faz de suas pinturas um objeto de desejo erótico se pensarmos a partir de 

Bataille (2004, p.28-29) para quem o erotismo é violência, puro estranhamento, pois é sempre 

perturbador arrancar o ser da descontinuidade da vida. O erótico é a morte. A continuidade do 

ser está na morte, sendo a vida a descontinuidade. Somos apegados à descontinuidade, por 

isso a morte nos assusta, pois ela nos diz que a individualidade descontinua que há em nós vai 

repentinamente se aniquilar. O autor enfatiza ainda que essa passagem do descontínuo para o 

contínuo é sempre violenta. Por isso, o amor de Dom Francisco por Rosarito converge para 

uma arte aterrorizante, obscura pois é a imagem dessa passagem. 

No romance, a caracterização de Rosarito é baseada em duas perspectivas: na 

primeira, uma menina resplandecente, de “faces carmim, olhos azuis”, rosto “pintado a 

porcelana”, ela está sob o signo de Apolo, ilumina a vida e a criação do artista; na segunda, 

entregue à “expansão dos sentidos”, em uma “obediência fictícia” à mãe, a comandar uma 

corte de rapazes com recompensas, privilégios e até mesmo castigos, passa a figurar sob o 

jugo de Dionísio, cuja explosão e vitalidade coloca Eros em conflito perdendo, pois, a 

moderação apolínea. Assim, a menina passa a ser erotizada até se transformar em uma 

“Hécate juvenil”30. 

Digno de nota é que Dom Francisco é um artista e, portanto, antes de mais nada, um 

homem  apaixonado, cujo universo é povoado por mulheres. Destarte, Rosarito é motivo e 

força de uma inspiração que não se pretenderá de origem divina, pelo menos não diretamente, 

mas que radica no âmago do ser, na sua dimensão afetiva.  

Assim, não podemos esquecer que Rosarito atende aos preceitos do narcisismo 

presente no velho artista, logo a sua imagem é fruto de uma imaginação. Cada um dos 

                                                 
30

 Hécate: deusa dos mortos e dos terrores noturnos. Preside ao aparecimento dos fantasmas, dos monstros e 

feiticeiras.  
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aspectos de seu corpo revelado pela descrição das cenas amorosas protagonizadas pela 

menina tem suporte na imaginação e no desejo do pintor, bipartindo a personagem, que vem a 

ser não apenas quem de fato é (figura de linguagem), mas também a imagem que dela se 

projeta. 

Com base nas descrições e atitudes da personagem, Rosarito abandona o lugar de 

Musa, seguidora da facção de Apolo, passando a figurar ao lado das Menádes, pertencentes a 

Dionísio, o deus infernal da embriaguez e da loucura. Sob a sua ascendência esquartejam 

Orfeu, figura mítica do artista e do seu poder de encantamento e mobilização, cuja prova 

extrema residirá na visita aos infernos, em que demoverá todos os guardiães com o seu canto 

insuperável. Como Orfeu, Dom Francisco encontra-se entre o sublime e o perverso, isto é, 

entre Apolo e Dionísio.  

 

1.3.3. Pintura: retalhos biográficos de solidão 

 

O homem forma imagens para dar 

vazão a necessidades profundas, e 

elas são carregadas de um valor 

simbólico que escapa ao seu 

elaborador […] A imagem 

significa, então, um tipo de 

expressão simbólica condensada 

da experiência humana. 

 

Antônio Cândido 

 

Uma das características notadamente assinalada pelos críticos de Mário Cláudio é o 

diálogo entre as artes que o escritor português sempre privilegiou e “do qual inevitavelmente 

derivam reflexões sobre o fenômeno estético, bem como indagações sobre o estatuto daquele 

que produz a obra de arte” (CALVÃO, 2010, p. 30). Em seus romances, as alusões a 

escritores mesclam-se a nomes de pintores e de obras pictóricas, de modo que as artes 

plásticas se fazem presentes através das figuras de artistas ou amantes de arte. Basta lembrar o 

pintor Amadeo de Souza-Cardoso, a violoncelista Guilhermina Suggia, a ceramista Rosa 

Ramalho e o velho Tiepolo.  
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Acontece o mesmo em Gémeos, como bem observou a estudiosa Maria Thereza 

Abelha, cujas reflexões nos serviram como ponto de partida. A pintura ocupa, nesta obra, um 

lugar particular, uma vez que a descrição dos quadros e gravuras, ao ganhar sentido para além 

das imagens, torna possível a “recriação da vida do pintor e de seu estado anímico” (2007, p. 

3). A narrativa que “se desenvolve graças aos significados dos quadros”, articula-se em um 

extraordinário jogo entre presença e ausência, entre o real e o imaginário, permitindo ao leitor 

ingressar no espaço existencial do pintor espanhol Francisco de Goya e Lucientes. Para tanto, 

Mário Cláudio incorporou procedimentos de artes plásticas e criou um texto visual em que as 

palavras são trabalhadas em função de aspectos da pintura e não apenas semânticos. Segundo 

Maria Thereza Abelha, 

 

A relação semiótico-fenomenológica que preside às interpretações pictóricas 

encontra-se no texto de Gémeos, tornando visível o que não é: a presença do 

invisível. É o que não está no quadro, a sua sombra interna, o que dele se 

extrai como um resto, o seu vazio, que se torna pleno e dotado de sentido 

(ABELHA, 2007, p. 22). 

  

 Em um minucioso trabalho de “leitura pictórica”, Maria Thereza Abelha esboça um 

cotejamento entre o universo artístico de Goya, pintor que ocupa um lugar privilegiado no 

“museu imaginário” claudiano, e a construção de Gémeos, narrativa impregnada por certas 

formas de artes plásticas. À luz de uma releitura dos quadros pintados na Quinta, retomados 

pela palavra do escritor, bem como dos autorretratos de Goya, a estudiosa esboça um roteiro 

do universo criativo claudiano, destacando a estratégia lúdica do autor. 

O jogo ficcional de Mário Cláudio ratifica que o artista vive na sua obra, pois é nela 

e através dela que se manifestam as suas várias faces, o seu jogo de espelhos e reflexos. 

Assim, Dom Francisco é, na concepção do ficcionista português, o pintor que se pinta ao 

pintar. Destarte, o encontro verdadeiro com o pintor espanhol se dá na homenagem de um 

criador a outro, através da matéria que é própria àquele que escreve, a língua, e da questão 

que é comum a ambos, a criação artística. 
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Não se trata, contudo, de informar fatos já recolhidos e divulgados pela História, mas 

tornar possível, pelas sendas da ficção, iluminar as sombras que a obra desse pintor deixa 

sobre a sua existência. Nesse particular, convém lembrar os motivos que levaram o autor 

português à escrita do romance: “Para satisfazer a necessidade de arrumar, mediante o uso de 

palavras, o Mundo que calhou ao seu autor, e também para partilhar essa necessidade com 

aqueles que, achando-se na mesma onda de frequência, a possam igualmente experimentar” 

(CLAUDIO, 2006, p. 1). “Só me interessam os autores que, escrevendo sobre os outros 

escrevem sobre si mesmos, e sobre o seu trabalho”, declarou em outra entrevista por ocasião 

da publicação de Camilo Broca (2006), reconhecendo de certa forma o caráter narcísico da 

criação artística.  

O autor confessa o desejo de partilhar, e aí talvez esteja a peça fundamental na 

escolha da perspectiva biográfica adotada na construção de Dom Francisco: ao arrumar o 

mundo do pintor, arruma o seu próprio. Em “Modos do tempo”, ensaio que trata do romance 

A Quinta das Virtudes, Joaquim Matos diz que o narrador é o porta-voz da obra, e, “por 

concepção do discurso, o próprio Autor” (MATOS, 2004, p.65). Em Gémeos temos uma 

característica semelhante com a situação do narrador João de Azevedo Meirelles, pois Dom 

Francisco parece ser “um narrador por empréstimo, em que o narrador-oficial se quer 

desdobrar para tornar presente um passado, para lhe injetar vida, aproximar o real a ficção 

dando à realidade o sabor da ficção onde outra realidade emerge” (idem). Lê-se na página 36: 

“E agora ouçam o que vos conto porque nunca mais o repetirei”. E novamente na página 62, 

referindo-se ao cão Dom Beltrán: “E eu registo a história deste desventurado, sobre o qual 

desastres e mais desastres não cessariam de se abater”.  Assim, como Narciso ao se debruçar e 

refletir sobre si mesmo, Dom Francisco encontra vários “eus” e os expõe na forma de 

autorretratos pintados nas paredes da Quinta. Destarte, seja na transgressão da menina 

Rosarito, senhora da sua sexualidade; seja no comportamento irascível de D. Leocádia; seja 
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na desolação de Dom Beltrán ao enfrentar a solidão e as mazelas da velhice; seja no desejo do 

jardineiro Simón de esquecer todo o horror que presenciara na vida, o velho artista vai, de 

certa forma, se confrontando com seus duplos, sobre os quais trataremos oportunamente, 

conforme dissemos.   

Sem dúvida que a conhecida tela Saturno devorando seus filhos (Fig. 01), de Goya, é 

um pórtico mais que adequado para o leitor de Gémeos penetrar no atormentado universo da 

velhice de Dom Francisco. O quadro é uma representação do deus Cronos31, filho mais jovem 

de Gaia e Urano que destruiu o poder do pai e, em uma atitude ardilosa, ocupou o seu lugar. 

Em seguida descobriu que corria o risco de ser destronado pelos filhos que viriam, e, por isto, 

no intento de garantir a sua permanência, passou a devorá-los tão logo nasciam. O insaciável 

desejo de permanência de Cronos é destruído pelo seu filho Zeus, quando este lhe ministra 

uma substância que o faz vomitar todos os filhos que engolira e, juntando-se a eles, vence o 

pai, dando início à segunda geração dos deuses. Todo o referencial de sentidos que emana 

dessa passagem mítica expressa, de certa maneira, o que a passagem do tempo representa no 

percurso da existência humana: “a fome devoradora da vida. O desejo insaciável. Muito mais 

que isso: com ele começa o sentimento de duração que se esgota” (CHEVALIER & 

CHEEBRANT, 1999, p. 307). 

É na violenta imagem do monstro goyesco que Mário Claudio inscreve o inexorável 

fluir do tempo, responsável por uma experiência melancólica e dolorosa de um fim próximo, 

seja na destruição da carne ou na marginalização do ser que representa a crueldade do deus. 

Assim, projetado numa das paredes da casa da Quinta, o “omnipotente pai do Tempo” (p. 28) 

simboliza a agonia e o terror que Dom Francisco sente diante da proximidade do seu fim: 

                                                 
31

 Chevalier e Gheerbrant (1999, p.809) afirmam que é precipitada a ideia de identificar Cronos ao deus romano 

Saturno. Na cultura romana, ele é um herói civilizador que ensina o cultivo da terra. Apesar de ser bom rei, não 

se adaptou à evolução da vida e da sociedade; ele também não aceitou a ideia de sucessão. A mesma contradição 

é admitida por Bulfinch (2001, p.12), pois “as representações de Saturno não são muito consistentes; de um lado, 

dizem que seu reino constitui a idade de ouro da inocência e da pureza, e, por outro, ele é qualificado como um 

monstro que devorava os próprios filhos”. Contudo, de maneira geral, as artes representam Cronos e Saturno 

como sinônimos do deus do tempo.  
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O velho deus escancarava os olhos sanguinolentos, e toda a monstruosidade 

do Planeta se quedava neles reflectida. E apertava entre os dedos o corpo 

hirto de Rosarito, pronto a esquartejá-la antes de a levar à boca, impedindo-a 

de conceber os que a votassem uma sorte igual, ínfimos números da eterna 

procissão dos que nascem para matar, produzindo aqueles que na sua hora 

haverão de os assassinar também (p. 45). 

 

 Tal descrição atesta a espessura da interioridade do protagonista de Gémeos. A violenta 

imagem do deus do Tempo, destroçando o corpo da própria cria, traduz as noites de pesadelos 

dos quais o velho artista tenta, desesperadamente e em vão, se libertar. Compondo o quadro 

de maneira similar ao seu pesadelo, Dom Francisco pinta a Natureza devoradora e 

devastadora, confessando que “odiava essa lei que a Natureza lhe impunha, e parecia-lhe ela 

obscura e horripilante [...]” (p. 44). A confissão é feita após retornar à aldeia natal pela 

primeira vez e perceber “como cresce um homem à custa dos corações que consome” (p. 43). 

Acreditamos que, neste confronto com o passado, o velho pintor tem a certeza de que está 

sujeito à mobilidade irreversível do tempo e que nada pode alterar o passado em detrimento 

do presente. 

Ao pintar o pai do Tempo numa das paredes da casa, Dom Francisco dá visibilidade à 

força cega de Cronos em movimento, em uma alegoria do tempo devorador. Assim, em meio 

a um espaço vazio e negro, emerge, rodeado por uma luminosidade pálida, o corpo vigoroso 

do deus cruel, cujo desejo de permanência é mais forte que qualquer laço. Complementando a 

imagem fantástica, os ombros largos projetados para frente, os “olhos escancarados 

sanguinolentos”, compõem, juntamente com a boca, imagem de voracidade, a crueldade do 

deus que escancara todo horror da morte. Contrastando tragicamente com o gigantesco 

monstro, a pequenez do corpo humano ensanguentado, inerte e suspenso, exposto aos assaltos 

da eterna fome do tempo que, aliado a Tânatos, símbolo do aspecto perecível e destruidor da 

vida, encarrega-se de lembrar ao homem da sua finitude. 
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No imaginário atordoado do pintor, a figura da cria é substituída pelo corpo da filha 

de D. Leocádia, o que tanto pode ser visto como uma transposição de si como pai, angustiado 

pelo amor rejeitado e ridicularizado, que assume a posição vingativa do deus Saturno; como 

um desejo de morte para que a criança dolorosamente amada pelo velho pintor não possa 

continuar a existir, a crescer, perder a beleza e afastar-se irremediavelmente dele. Toda a 

narrativa parece convergir para a consciência ontológica de Dom Francisco, da fronteira entre 

a juventude e a velhice, a potência e a fragilidade, a vida e a morte. É essa consciência que 

põe o velho pintor em confronto com o deus Saturno, devotando-lhe representações sombrias. 

Colocadas lado a lado, sem que uma se sobreponha a outra, as imagens de Saturno estão em 

todas as partes conferindo-lhe uma assustadora ubiquidade que se dá a ver no caráter obscuro 

da pintura do artista: 

 

E enquanto se botava fantasiar contarelos para a audiência de um par de 

garotos boçais que seguira no seu encalço, punha-me eu a fazer deslizar 

aquele gordo crayon numa laje de pedra, sombra aqui, claridade além, 

espessura e transparência, juventude a romper, cercania da morte (p.25). 

 

Contrapondo os inseparáveis mundos da velhice e da juventude e representando a 

transitoriedade que os fazem gêmeos, Saturno simboliza, para o protagonista do romance, a 

dolorosa experiência de separação entre o velho e o novo, a vida e a morte, bem como a sua 

recusa em perder tudo aquilo a que se ligou durante toda a existência. Nesse sentido, a pintura 

é uma transposição artística de um desejo ardoroso de permanência como tentativa de refúgio, 

em virtude da consciência da caducidade das coisas.  

A percepção da passagem do tempo e da transitoriedade da existência gera uma 

atitude de melancolia que se reflete no fazer do artista. Como é de praxe em Mário Claudio 

captar a atmosfera histórica do período romanesco, lembramos que o tempo de Goya tem 

como pano de fundo a guerra contra os franceses, o que acarreta uma crise dos valores, o 

conseqüente anonimato e a solidão, situações geradoras de uma arte que  focaliza imagens da 
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temporalidade concebida na sua dimensão de potência, cuja ação deixa, nas coisas e sujeitos, 

a marca do efêmero e da finitude. Assim, o escritor português imprime, em sua narrativa, a 

melancolia, traço dominante da arte moderna, em decorrência de uma percepção da passagem 

inexorável do tempo que faz se avolumar as ruínas e aponta para uma proximidade da morte 

certa e inevitável.  
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2. MEMÓRIA: TEATRO INTERNO 

 

2.1. Espaço da memória: tema e argumento do texto  

 

De que serve às pessoas alembrar-se 

do que se passou já, pois tudo passa, 

senão de entristecer-se e magoar-se? 

                                              

                                           Camões 

 

A memória constitui-se de traços das experiências vividas, sentidas ou imaginadas. 

Desse modo não importa se uma lembrança liga-se a algo vivido daquela maneira, se foi 

imaginado ou apenas desejado. Os narradores dos romances Oríon e Gémeos lançam-se no 

processo de autoconhecimento por meio da recuperação, mesmo que parcial, de relatos de 

experiências que estariam retidas em suas memórias e nas de outras personagens. Estas 

últimas, com histórias guardadas como em relicário, escrevem, juntamente com os narradores, 

um texto de memórias em que nada poderia ser considerado inteiriço, porque ao discurso da 

memória mistura-se a imaginação. Esta contribui para a construção das narrativas, haja vista a 

existência de lacunas cavadas pelo esquecimento, o que dá vazão à inventividade.  

Em Oríon a narrativa se constrói basicamente do ponto de vista de um velho narrador 

que busca sua identidade na infância lidando o tempo todo com os fios maleáveis da memória. 

Assim, as passagens da infância tornam-se peças que, a priore, não se encaixam, devido às  

barreiras intransponíveis que, por vezes, o tempo impõe. A tensão entre o esquecer e o 

lembrar é a força motriz que impulsionará o narrador na busca de compreensão para as 

inquietações interiores. Em confronto com o esquecimento, a memória percorre dois mundos 

que se mesclam e se dão a conhecer, no texto, através das experiências das personagens: o 

mundo do judeu errante e das ilhas africanas. 
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Das lembranças do velho Abel brotam os relatos de seis personagens que, em um 

jogo de vozes, à maneira dos fios que formam o tear, se entrecruzam e se sobrepõem, 

formando uma rede discursiva composta de personagens que aparentemente ganham status de 

narradores de uma história dramática vivida pelos cristãos-novos sefarditas arrancados de suas 

famílias e enviados para a vida diaspórica no meio do Atlântico. Por entre as linhas da Tora, 

Abel narra a sua história e das demais crianças, Débora, Raquel, Benjamim, Séfora, Jairo e 

Caim. Nos relatos de cada um deles, a re-encenação do drama vivido pelo povo judeu em 

várias partes do mundo: divididos entre o judaísmo e o cristianismo, entre a fé em que 

nasceram e a que foram obrigados a abraçar; proibidos de serem judeus e não aceitos como 

cristãos verdadeiros; adaptando-se aos interesses envolvidos e às necessidades de 

sobrevivência, cristãos em uma hora, judeus em outra, de acordo com as possibilidades e 

conveniências. 

Em Gémeos, o tear da linguagem opera outro nível do discurso, não menos intrigante 

e tão tenso quanto em Oríon; aqui a narrativa se constrói do ponto de vista de três narradores 

tão enigmáticos quanto a história que se tece. Há um narrador extradiegético, em terceira 

pessoa, que narra o temor de um misterioso pesquisador assombrado pelo medo da morte, 

transmudado no rosto de Medusa. Outro narrador intradiegético, que é o protagonista, Dom 

Francisco, envolto na revisitação do passado, que persegue incessantemente explicações sobre 

o ser e estar no mundo. Há mais um narrador, em terceira pessoa, que se encarrega de narrar 

os anos finais do pintor centrando sua narrativa nos acontecimentos que se sucedem a sua 

morte.  

O ponto de vista em primeira pessoa se constrói por meio da memória de Dom 

Francisco, homem marcado pela angústia do autoconhecimento por meio da tensa luta contra 

o fluxo do tempo cronológico, existencial e histórico. Velho, diante da morte, o pintor busca a 
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compreensão de si mergulhando em uma complexa viagem da memória, reedificando a “casa” 

interior em uma arquitetura imaginária que se dá a ver na arte da palavra e da pintura.  

Os narradores projetam-se no texto procurando manter-se em contato com o seu 

passado através do fluxo da memória. Em meio às turbulentas águas memorialísticas em que 

se debatem as personagens, a escrita, espécie de âncora, apresenta-se como lugar de inscrição 

de um ser em angústia constante, entregue ao trabalho de interpretar a si mesmo, sobre o 

plano instável da memória e do tempo.  

Para os narradores de Oríon e Gémeos, a escrita é a materialização do que está 

imerso na memória, acessada não como instrumento para conhecer o passado, mas, de acordo  

com Benjamin, para fazer do passado uma experiência, e, mais, uma experiência comunicável 

e essencial para a compreensão do presente. O autor também afirma que 

 

[...] a memória não é instrumento para a exploração do passado: é antes, o 

meio. É o meio no qual as antigas cidades estão soterradas. Quem pretende 

se aproximar do próprio passado soterrado deve agir como um homem que 

escava (BENJAMIN, 1995, p. 239). 

 

Escavar o passado implica revolver experiências dolorosas e gratificantes, recuperar 

imagens, ainda que distorcidas pela ação do tempo, mobilizar sentimentos adormecidos ou 

propositalmente enterrados no jazigo do esquecimento. Não se trata, porém, de uma 

escavação “arqueológica”, mas “cartográfica”: no sentido de voltar aos meios, ao percurso, 

construindo mapas extensivos e intensivos. Para Deleuze (1997, p. 77-78), em uma 

“concepção arqueológica” do passado os meios são apenas terrenos capazes de conservar, 

identificar ou autenticar pessoas e objetos. Trata-se de uma memória “comemorativa ou 

monumental”. A “concepção cartográfica” não é comemorativa, mas de mobilização: nela, os 

objetos do inconsciente não estão “afundados na terra”, mas “levantam voo”, fazem trajetos. 

Neste sentido, o que interessa são os meios, os devires.  
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Nos dois romances é possível observar a irrupção do passado em um esquema que 

seria mais ou menos este: diante do inefável da morte, cuja crença do homem irrompe, 

sobretudo, na velhice, o ser é retirado da tranquilidade de sua autonomia para um confronto 

com questões existenciais que ele terá que responder, se não fugir e se eximir. As personagens 

Abel, do romance Oríon, e Dom Francisco, do romance Gémeos, vivenciam essa 

circunstância.  Diante do enigma da existência, buscando a si mesmos, os dois velhos 

perseguem explicações sobre o seu ser e estar no mundo. Marcados pela angustia do 

autoconhecimento por meio da tensa luta contra o tempo cronológico e histórico, os dois 

velhos encontram na arte (seja escrevendo, seja pintando) uma forma de expressar o processo 

de rememoração, através  do qual fazem erigir um sujeito outro, por meio do discurso da 

memória.  

Para melhor compreender essa ligação entre memória e escrita nas duas obras em 

estudo, Oríon e Gémeos, recorremos inicialmente ao mito de Mnemósine, deusa da memória 

que divide com a divindade Letes e com o deus Cronos boa parte da constituição da existência 

humana. A nossa hipótese é a de que na velhice, ao explorar o passado, os narradores 

marioclaudiano empreendem uma busca indagatória, infindável e inconclusa, do mais íntimo 

do ser, navegando contra a correnteza do tempo, enfrentando as ondas obscuras do olvido e as 

vagas funestas da morte.  

No contexto cultural da Grécia antiga, a deusa Mnemósine, filha de Gaia e Urano, 

ocupa lugar privilegiado na tradição mítica, pois se trata de uma titânica relacionada às 

origens do universo. Ao se unir a Zeus durante nove noites, Mnemósine gerou nove musas 

inspiradoras da arte do saber humano: Calíope (poesia épica), Clio (história), Erato (poesia 

lírica), Euterpe (música), Melpômene (tragédia), Políminia (música cerimonial), Terpsícore 

(dança), Tália (comédia) e Urania (astronomia). Cultuadas em diversos lugares da Grécia, as 

Musas inspiravam os poetas conferindo-lhes o dom do canto e da clarividência.  
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Em uma época marcada pela tradição oral, a memória tinha o importante papel de 

salvar do esquecimento as experiências como o tesouro da verdade depositado na sempre 

imprevisível palavra. Destarte, a memória mantinha estreita ligação com a função poética: ela 

conduzia o coro das Musas e possibilitava ao aedo cantar e narrar os acontecimentos míticos e 

religiosos. Inspirado pela onisciência da deusa, o poeta tinha acesso “a realidade primordial da 

qual proveio o cosmo, e que permite compreender o devir em sua totalidade” (VERNANT, 

apud ELIADE, 2007, p. 108).  

Possuído pelas Musas, o poeta é capaz de obter o conhecimento do primórdio para 

cantar e glorificar os fatos passados e futuros. Para Vernant, “o privilégio que Mnemósine 

confere ao aedo é o de um contato com o outro mundo, a possibilidade de nele entrar e dele 

sair livremente. O passado surge como uma dimensão do além” (VERNANT, 1999, p. 109), 

uma descida aos infernos empreendida por um vivo a fim de descobrir o que está encoberto, 

Orfeu em busca de Eurídice, diria Blanchot no sentido mais contemporâneo. Nesta “dimensão 

do além” ou do Hades, o poeta adquire todo conhecimento expresso pelas genealogias, 

transcendendo a sua condição mortal
32

 superando os limites de determinados espaços-

temporalidade ordinários a percorrer “uma geografia do sobrenatural”, como disse Vernant 

(VERNANT, 1990, p. 143). 

Na Grécia arcaica, o poeta cantava as teogonias e as cosmogonias, fazendo surgir o 

mundo, os deuses, os seres e a própria vida. Hesíodo narra os acontecimentos originais, o 

surgimento dos deuses e dos heróis, o tempo mítico dos começos. Em sua Teogonia, as Musas 

concedem o dom do canto para darem origem a si mesmas, já que o poeta nos ensina, através 

da palavra cantada, que no princípio surgiu Gaia, que antes de tudo gerou, para si própria, um 

consorte, Urano. Juntos deram origem à titânida Mnemósine, mãe das nove Musas. O poeta 

                                                 
32

 Vernant cita como exemplos dessa transcendência os advinhos Tirésias e Anfiarau, que “no meio das sombras 

inconsistentes do Hades, permanecem animados e lúcidos, não tendo esquecido lá embaixo nada de sua 

permanência terrestre, como souberam adquirir aqui a memória dos tempos invisíveis que pertencem ao outro 

mundo”  (VERNANT, 1990). 
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cantava, portanto, como assinala Vernant, mais do que relatos de gênese: mitos de soberania 

(VERNANT, 1990, p. 138).  

Narrar implica atribuir à memória mais liberdade e mais possibilidades criativas na 

difícil tarefa de preencher as lacunas do tempo. É Calíope, a musa inspiradora da invenção 

poética, mãe de Orfeu, um dos primeiros poetas pré-homéricos, quem divide com Mnemósine 

a arte de “recuperar o tempo perdido”. Logo, memória, narração e invenção se encontram 

intimamente ligadas desde a origem. 

Sendo a imaginação uma maneira de preencher as lacunas da memória, carece 

lembrarmos também o par complementar de Mnemósine/Léthe, divindade que na 

rememoração do passado faz “esquecer” do tempo presente. Consoante com Vernant, Léthe 

forma com Mnemósine um par de forças religiosas que coexistiam no Oráculo de Lebadéia: 

 

Antes de penetrar na boca do inferno o consultante (do oráculo de Lebadéia) 

era conduzido para perto das duas fontes, Lethe e Mnemósine. Ao beber da 

primeira, ele esquecia tudo da vida humana e, semelhante a um morto, 

entrava no domínio da Noite. Pela água da segunda, ele devia guardar a 

memória de tudo o que havia visto e ouvido no outro mundo (VERNANT, 

1990, p. 144). 

 

O mito diz que a fonte de Léthe integra o reino da Morte tornando-se a imagem de 

um dos terrores existenciais: a indiferenciação, a perda da própria identidade, o esquecimento 

amplo de si que provém da morte. “Precisamente porque a morte se define como o domínio 

do esquecimento, aquele que no Hades guarda a memória transcende a condição mortal” 

(VERNANT, 1990, p. 145).  

Harald Weirinch, em um importante estudo sobre a arte do esquecimento, chama 

atenção para o fato de que há uma discórdia na raiz do esquecimento que está ligado 

intimamente à escuridão da noite, por isso sempre entra em desacordo com a lembrança, 

procurando impor seu espectro sombrio à lucidez das coisas lembradas. O caráter negativo e 

obscuro do esquecimento é comparado a “um buraco na memória dentro do qual algo cai, ou 



104 

 

do qual algo cai. Além disso, termos adequados como em português, cair no esquecimento; o 

inglês to fal into oblivion, francês tomber dans l´oubli, estão difundidos em muitos idiomas” 

(WEINRICH, 2001, p. 21).  

Ainda que simbolize esse caráter obscuro, o esquecimento proporciona um equilíbrio 

das atividades mnemônicas. A ideia de uma luta travada entre o esquecer e o não esquecer é 

antiga e remonta à literatura de Homero que no sétimo canto da Odisseia relata os desafios e 

os obstáculos que seu herói Ulisses enfrentou para não esquecer sua ilha natal e o amor de 

Penélope.
33

 Ao fazer uma releitura da Dialética do Esclarecimento, de Adorno e Horkheimer, 

a estudiosa e pesquisadora Jeanne Marie Gagnebin considera a errância de Ulisses metáfora 

de “uma luta para manter a memória e, portanto, para manter a palavra, as histórias, os cantos 

que ajudam os homens a se lembrarem do passado e, também a não se esquecerem do futuro” 

(GAGNEBIN, 2006, p. 15). Por outro lado, Penélope entretece, em seu íntimo, a memória de 

seu amado, vencendo o esquecimento enquanto tece a manta que a liberta dos pretendentes no 

tear.  

Homero também reconhece no esquecimento um caráter de pharmacon, ao narrar a 

utilização de antídotos para esquecer a dor e o sofrimento, como o fez a bela Helena ao 

reconhecer os dissabores que a sua beleza causara aos gregos e troianos.  O vinho foi outro 

eficiente antídoto usado na Grécia pós-homérica pelos deuses (principalmente Dionísio) para 

esquecer tudo o que oprime, entristece e preocupa. Considerado o “melhor das drogas” pelos 

poetas antigos, até os dias atuais, o vinho concede o esquecimento aos mortais. 

                                                 
33

 Ulisses fala sobre o esquecimento durante a festa de despedida realizada em sua honra na ilha dos féaces, onde 

foi acolhido pela filha do rei. O herói grego diz os piores desafios e obstáculos que enfrentou na sua volta para 

Ítaca, foram as múltiplas tentações de esquecimento. O primeiro desafio é contra os lotofágos quando seus 

companheiros de viagem experimentam o lótus, a fruta do esquecimento; no segundo episódio o herói da 

Odisseia enfrenta a “droga fatal” elaborada pela deusa Circe que o mantém em sua ilha por um ano inteiro 

esquecido da sua pátria e da sua amada Penélope; no terceiro e último episódio, Ulisses se depara com a mais 

terrível das tentações: o amor pela ninfa Calipso, com quem vive por sete anos. Consegue se libertar por 

intervenção de Hermes que impede a ninfa de oferecer ao amado a comida e a bebida dos deuses, tornando-o 

imortal e esquecido de tudo o mais. 
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Reconhecida a importância do esquecimento para as atividades rememorativas, 

inquirimos: o que acontece àquele que circula livremente de um mundo ao outro, 

atravessando o Aqueronte sem ser tocado pelas águas do Letes? A laboriosa imaginação de 

Jorge Luis Borges fez deste mote um conto intitulado “Funes, o memorioso”, cuja 

personagem lida com a inexistência do esquecimento, contudo não sobrevive ao excesso de 

memória.  

A ficção de Borges revela um ser mergulhado no mundo da sua consciência, povoado 

de pormenores, revela também que o excesso de memória adoece, confunde e oprime. Funes 

era “o solitário e lúcido espectador de um mundo multiforme, instantâneo e quase 

intoleravelmente exato” (BORGES, 2007, p. 101). No diálogo com o narrador, Ireneo Funes 

declara: “Eu sozinho tenho mais lembranças que terão tido todos os homens desde que o 

mundo é mundo. [...] Meu sonho é como vigília de vocês. [...] Minha memória, senhor, é 

como um monte de lixo” (id. ib., p. 105). Toda essa profusão memorialística torna Funes 

incapaz de “ideias gerais”, incapaz de compreender o mundo. “Não só lhe custava 

compreender que o símbolo genérico cachorro abrangesse tantos indivíduos díspares de 

diversos tamanhos e diversas formas; incomodava-o que o cachorro das três e catorze minutos 

(visto de perfil) tivesse o mesmo nome que o cachorro das três e quinze (visto de frente)” (id. 

ib., p. 107). A clareza com que discernia “os tranquilos avanços da corrupção, das cáries, da 

fadiga” e “notava os progressos da morte” lhe dava a certeza de que nada escapa à ação do 

tempo, por isso, para ele tudo é memória, recordação; não há lacunas para o esquecimento.  

Com a história de Funes, Borges reconhece o importante papel do esquecimento para 

o equilíbrio da memória. Se o homem não esquecesse boa parte das informações e 

acontecimentos arquivados na consciência, certamente não sobreviveria ao peso de tantas 

verdades. Assim, algumas verdades precisam sucumbir ao Hades, permanecendo sob o 

domínio da noite.  
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A nossa linha de raciocínio é a de que a memória necessita das sombrias lacunas do 

esquecimento que se transformam nas verdades mais profundamente vinculadas ao individuo. 

Sobre este interessante papel que a verdade assume, demonstra Harald Weinrich em seu 

importante estudo sobre o esquecimento:  

 

Merece um exame especial nesse contexto a língua grega (antiga). Nela 

recebemos para a história do conceito do esquecimento uma interessante 

revelação sobre uma palavra que no começo parece estranha aqui. Refiro-me 

à palavra aletheia, “verdade” que naturalmente assume uma posição central 

no pensar dos filósofos gregos. O primeiro elemento dessa palavra, o a-, é 

sem duvida um prefixo de negação (alfa privativum). O elemento seguinte, - 

leth-, negado pelo a-, designa algo encoberto, oculto, “latente”. Mas como 

esse elemento significativo –leth- negado pelo a- aparece também no nome 

Lethe dado ao mítico rio do esquecimento, podemos conceber também, da 

formação da palavra aletheia, a verdade como “inesquecido”, 

“inesquecível”. Com efeito, por muitos séculos o pensamento filosófico da 

Europa, seguindo os gregos, procurou a verdade do lado do não esquecer, 

portanto da memória e da lembrança, e só nos tempos modernos tentou mais 

ou menos timidamente atribuir também ao esquecimento uma certa verdade. 

(WEINRICH, 2001, p.20-21 – grifos do autor) 

 

Esquecimento como sinônimo de verdade é o que diz o estudioso no excerto acima. 

Verdade que adquire por conseguinte o valor de obscuro e, de certa forma, não alcançável 

completamente, uma vez que o passado é sempre uma reinscrição fragmentada. De certa 

forma, é este o pensamento de Bergson ao considerar a lembrança do passado como uma 

forma de memória obscurecida, o esquecimento. Vejamos: 

 

Mas como o passado, que por hipótese, cessou de ser, poderia por si mesmo 

conservar-se? Não existe ai uma contradição verdadeira? [...]A consciência 

ilumina [...] aqueles dos nossos estados mais recuados no passado que se 

organizariam utilmente com nosso estado presente, isto é, com nosso 

passado imediato; o resto permanece obscuro. É nessa parte iluminada de 

nossa história que estamos colocados, em virtude da lei fundamental da vida, 

que é uma lei de ação: daí a dificuldade que experimentamos em conceber 

lembranças que se conservariam na sombra. Nossa repugnância em admitir a 

sobrevivência integral do passado deve-se, portanto à própria orientação de 

nossa vida psicológica, verdadeiro desenrolar de estados em que nos 

interessa olhar o que se desenrola, e não o que esta inteiramente desenrolado 

(BERGSON, 2006, p.176). 
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Substituindo o termo esquecimento por “lembranças que se conservariam na 

sombra”, o filósofo não considera que o passado ou o esquecido deixem de existir, na verdade 

são recuperados pelo indivíduo quando lhe for útil para o “estado presente”. Mantidas no 

plano da virtualidade, “as lembranças da sombra” sempre poderão encontrar brechas para se 

atualizarem. Em Bergson, é o passado que é impotente, não as “lembranças” que se mantêm 

vivas no plano virtual, que tem estatuto ontológico (e não meramente psicológico). 

Para o pensador francês, nosso caráter seria o resultado de uma cadeia de 

experiências do passado que permanecem guardadas em nosso íntimo. “É verdade que a 

possuímos apenas como um resumo, e que nossas antigas percepções, consideradas como 

individualidades distintas, nos dão a impressão, ou de terem desaparecido totalmente, ou de só 

reaparecerem ao sabor do seu capricho” (BERGSON, 2006, p.171). 

Tendo em vista que o traçado da identidade do ser passa necessariamente pela 

memória, nunca tida em sua totalidade, sempre fragmentária, não é possível exercer controle 

sobre as forças da lembrança e do esquecimento, resta apenas manter viva a expressão de 

busca desse passado registrando os relatos daqueles que testemunharam mais de perto seu 

passado. Ao procederem assim, os narradores dos romances de Mário Cláudio encontram o 

significado da perda e da ausência envolvidas na morte. Assim, em Oríon e Gémeos há uma 

força motivadora de relatos diante do fato da morte que, simbolicamente, se alia ao 

esquecimento. 

Ressaltamos que seria necessária uma pesquisa extensa para dar conta da historia da 

memória, destacando artisticamente o ciclo narrativo de Marcel Proust, Em Busca do Tempo 

Perdido, bem como o envolvimento da memória na contemporaneidade com a ciência e a 

tecnologia. Contudo o pouco que aqui privilegiamos auxilia a afirmação de que falar da 

memória é voltar a falar da temporalidade, da morte, do esquecimento, da imaginação e da 

própria história da literatura. 
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Para alcançar os objetivos deste trabalho, interessa-nos a escrita da memória no texto 

literário. Memória como construção ficcional, uma identidade da escrita e do sujeito textual. 

Por isso, recorremos algumas dezenas de vezes à ideia benjaminiana sobre o narrador, aquele 

que guarda a memória das experiências a partilhar e a impossibilidade de sua existência num 

mundo massificado e dominado pelo texto sem história.  

 

 

 

2. 2. ORÍON: TEATRO DE SETE ESTRELAS 

 

2. 2. 1. Exílio do passado, exílio da memória? 

 

[...] nada é mais necessário do que 

rever, renovar, suspeitar sem 

tréguas as imagens e os mitos que 

nelas se encarnam inseparáveis da 

nossa relação com a pátria que 

fomos, somos, seremos, e de que 

essas imagens e mitos são a 

metalinguagem onde todos os 

nossos discursos se inscrevem.  
 

Eduardo Lourenço. 

 

A experiência de dispersão bíblica é matriz histórica de todas as diásporas forçadas.
34

 

O exílio, fenômeno diaspórico, se torna uma experiência-dor, uma fratura incurável entre 

seres e lugares, entre um eu e seu lar deixado para trás (SAID, 2003). Esse fenômeno-dor se 

                                                 
34

 É no Velho Testamento que encontramos os exemplos mais emblemáticos da dispersão dos judeus pelo mundo. 

A errância inaugural ocorreu no ano 2000 a. C. na cidade de Ur, Mesopotâmia, quando Deus determina a Abraão 

que deixe seu local de origem em busca de Canaã, a Terra Prometida. Esse episódio contém duas vertentes: a 

primeira centra-se sobre o princípio do monoteísmo e o novo modo de entendimento da figura divina e seu poder 

transcendente; o segundo fixa-se sobre a Aliança estabelecida na qual a obediência e a fidelidade passam a ser 

ingredientes fundamentais na relação com Deus. A segunda errância, a qual nos referimos aqui, se caracteriza 

como mito fundador ou a saga de liberdade do jugo faraônico do povo judeu. Trata-se do êxodo do chamado 

“povo escolhido” que, levado à escravidão no Egito, é guiado pelas mãos de Moisés a caminho da Terra 

Prometida. Esta segunda é uma narrativa de libertação, que focaliza algo especificamente humano, seja em que 

tempo for: a crença na redenção, a fuga da opressão. 
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instaura como um passado, presentemente construído pela memória, pela narrativa, pelo mito 

e pela fantasia (Hall, 1996).  

A experiência narrada em Oríon é um inventário deste fenômeno-dor que o 

protagonista Abel, conforme dissemos no primeiro capítulo, experimenta, desde a infância, 

quando é expulso da Espanha natal, em 1492, para viver em Portugal até o ano seguinte, 

quando é arrancado dos pais por uma determinação do rei D. João II e enviado para a ilha de 

São Tomé, em uma viagem diaspórica no meio do Atlântico. 

A mola propulsora da narrativa é a consciência do protagonista de estar velho e no 

limiar da morte. É esse prenúncio que deflagra a sua incursão pelos meandros da memória em 

embate constante com experiências frente à morte, que se torna assim elemento motivador do 

trabalho de rememoração e de busca identitária.  

O despertar da consciência de que está “na derradeira hora da despedida” (p. 12) 

mobiliza a sequência de recordações desde a infância até o momento atual, com o propósito 

de trazer à memória o que o esquecimento está prestes a tragar. Diante do fato da morte, há 

uma força que impele o indivíduo a uma direção paradoxal, pois a carga de esquecimento por 

ela trazida procura ser revertida em recordação perene, como nos memoriais aos mortos que 

se erguem como traço de uma vida que existiu no passado. No romance, o narrador erige um 

memorial na forma de uma escrita-memória construída entre o esquecer e o lembrar, em que à 

imaginação cabe importante papel de preencher as lacunas que o tempo se encarregou de 

criar.  

É inegável a forte vinculação entre o que é lembrado e o que é esquecido, pois, como 

dissemos anteriormente referindo-nos ao conto de Jorge Luis Borges, sem o esquecimento, o 

homem não suportaria a carga informacional e emocional envolvida no relembrar. Daí, o 

discurso literário lidar com a imaginação, escape para o peso das lembranças, recurso 
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empregado frente à impossibilidade de dar forma à matéria tão disforme e desordenada da 

memória.  

Do ponto de vista narrativo, o discurso do velho Abel parte de um presente marcado 

por inquietações e questões não resolvidas sobre a própria condição identitária. Assim, 

deslocando-se por meio da memória em direção à sua gênese, em busca de respostas relativas 

a seu lugar no mundo, reconhece a si mesmo na sofrida história dos antepassados, vítimas da 

diáspora permanente, cuja origem remonta ao Patriarca Abraão
35

 quando este larga “a sua 

morada em Ur na Caldeia, e caminha ao longo da planície de pedregulhos, tacteando o solo 

com um cajado mais vetusto do que ele” (p. 182) tendo a constelação de oríon a lhe “ensinar o 

percurso”. A mesma constelação que cintila anos mais tarde no deserto para que a multidão de 

judeus, guiada por Moisés, atravessasse “as imensas águas do Mar Vermelho” (p. 182). 

Na operação de trazer à tona o passado, Abel se reconhece como um ser errante, sem 

rumo, cuja busca é sempre um percurso, nunca uma chegada definitiva. Banido duas vezes, 

“leva uma vida anômala e infeliz, com o estigma de ser forasteiro”. “Despojado de tudo, da 

própria lembrança de mim, desconheço o onde nasci, e em que sítio haverá a morte de me 

atingir” (p. 182). A frase expressa bem o nomadismo inerente a uma procura que só se realiza 

no movimento: os caminhos se tornam um mito e a viagem, um fado.  

Além de movimentos e buscas, a experiência do exílio é uma das marcas do 

ressentimento. Tal como nos aponta Said, “os exilados são sempre excêntricos que sentem sua 

diferença [...] como um tipo de orfandade” (SAID, 2003, p. 55). A percepção de que “o exílio 

não é uma questão de escolha: nascemos nele, ou ele nos acontece” (id. ib., p. 57) só ocorre 

para Abel na velhice, quando ele reconhece o sentimento de orfandade ao declarar: “Somos 

eternas crianças”. Trata-se, certamente, do mesmo caráter de orfandade apontado por Said, 

que não é a perda de uma pessoa ou uma nacionalidade: é a perda de um lar que jamais será 

                                                 
35

 As constantes referências ao “Patriarca Abraão” no romance deve-se a sua identidade diaspórica. Conforme a 

Torá, Abraão, o primeiro hebreu, era um desterritorializado que saiu da antiga Babilônia em direção à Terra 

Prometida por Deus. Representa, por assim dizer, a origem diaspórica do povo judeu. 
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reconquistado. Assim, o mito da origem que aspira retornar à pátria já não é mais possível, 

conforme reconhece Abel: “Distantíssima fica a pátria e jamais a atingiremos” (p. 169). Essa 

lucidez, diante da condição de judeu, só lhe é dada na velhice quando, aceitando seu 

direcionamento para um fim inevitável, reflete a trajetória do seu povo espalhado “pelos 

quatro cantos donde os ventos sopram” (p. 169), condenado para sempre a ser estrangeiro, “a 

carne exausta da peregrinação” (p. 169). 

Refletindo a questão do deslocamento, sobre a situação de desterritorialização 

experimentada na contemporaneidade, Stuart Hall considera o unheimlicheit, ou seja, a 

sensação de “não estar em casa” como uma das marcas do homem moderno. Para o autor, 

“esta é a sensação familiar e profundamente moderna de des-locamento, a qual – parece cada 

vez mais – não precisamos viajar muito longe para experimentar. Talvez todos nós sejamos, 

nos tempos modernos [...] unheimlicheit – literalmente ‘não estamos em casa’.” (HALL, 

2003, p. 27.  Grifos do autor). Para Hall, o retorno, eternamente desejado e buscado, é 

inalcançável. Tais considerações, de certa forma, podem servir para compreendermos o 

sentimento de “não estar em casa” que as personagens do romance vivem:  

 

Não podemos jamais ir para casa, voltar á cena primária enquanto momento 

esquecido de nossos começos e ‘autenticidade’, pois há sempre algo no meio 

[between]. Não podemos retornar a uma unidade passada, pois só podemos 

conhecer o passado, a memória, o inconsciente, através dos seus efeitos, isto 

é, quando este é traduzido para dentro da linguagem e de lá embarcamos 

numa (interminável) viagem. (CHAMBERS, 1990, apud Hall, 2003, p. 27.  

Grifo do autor).  
  

 A memória de que foi arrebatado violentamente aos braços da mãe quando menino e 

enviado “para paragens onde se julgava mais que certa a morte” (p. 13), persiste ao longo de 

toda a vida de Abel como um resto “varrido para debaixo do tapete”, mas que retorna, emerge, 

reaparece. Senão, vejamos: segundo a imagem que tem de si mesmo, construída a partir de 

um ideal e de uma suposta consciência de si, Abel nos conta, como fato de sua longínqua 

infância ter sido “arrebatado aos braços maternos” (p. 13). Isto, no início do romance. Porém, 
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à medida que vai relatando as histórias de cada um dos sobreviventes, quando a escrita já é a 

desconstrução dessa pretensa unidade do eu, Abel lamenta a sorte daqueles “filhos de 

Raquel”, que tiveram suas vidas mudadas pelos interesses da Igreja, da Coroa e da sociedade 

portuguesa que, no delírio de poder, legitimaram a violência contra os judeus a partir da noção 

de representação como violência:  

 

Quem poderá descrever aquela Praça da Ribeira no dia nefasto em que ali se 

reuniam as crianças? Originárias das mais distantes regiões do Reino de 

Portugal, juntavam-se a elas em magotes que os grandes fiscalizavam, 

agregando-se às resultantes de Lisboa, as quais em geral se faziam 

acompanhar por basta parentela. Era uma manhã de abril tão suave que mais 

parecia um agouro de acontecimentos festivos do que o limiar de um 

holocausto que se preparasse. E os gritos das judias, descabeladas diante da 

tragédia do furto dos seus rebentos, apegavam-se aos guinchos das gaivotas 

na luz da beira-Tejo. Eu chegara com os restantes, estremunhado e dorido, 

assarapantado pela riqueza dos palácios, pela cópia de gentes variegadas que 

enchiam as ruas. (p. 15).  

 

Quem poderá descrever esse evento-limite, a catástrofe, por excelência, da 

Humanidade? Em outras palavras, como representar o inominável? Interroga-se o narrador,  

testemunha da impossibilidade de dizer o indizível. Diante do horror, ao qual aquelas crianças 

judias foram expostas, violentamente arrancadas dos pais e de suas doutrinas, absolutamente à 

mercê das intempéries de uma viagem insana, a escrita de Abel descortina um modo 

totalmente “Outro” de ser humano, ou seja, de ver, pensar e sentir o mundo, um 

“absolutamente Outro humanismo” ou o duplo do humanismo, o monstruoso. Nesta 

perspectiva, Oríon é uma narrativa que tem como missão dar o testemunho da impossibilidade 

de dizer o indizível, mesmo que ela se encontre diante do impasse de nunca poder dizê-lo em, 

de, ao mesmo tempo, nunca poder deixar de dizê-lo. 

Para vencer o desafio da memória de narrar fatos ocorridos na infância que escapam 

à nitidez das lembranças evocadas e matizadas nas próprias experiências, o narrador recorre 

ao relato de outras personagens que possam traduzir aquilo que, nas lembranças, aparece 

como lampejos fugazes, muitas vezes dispersos em sensações e traços inscritos na intimidade 
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do ser. Destarte, o romance é uma rede de textos composta pelas histórias recolhidas que 

recebem o tratamento de uma única voz que paira sobre todas as outras vozes, sem, porém, 

retirar delas sua autonomia. 

Com efeito, a história aponta para um passado ancorado em um porto de dupla 

margem: a memória de reminiscências de Abel, e a memória de relatos do outro. A essas duas, 

se junta uma “terceira margem”, a da imaginação, pois o ato criador também faz parte da 

formação individual e coletiva do ser. É, portanto, como releitura e invenção, que a narrativa 

se tece mediante uma busca da origem que também pode ser chamada de viagem, 

deslocamento, percurso. Trata-se de um “épico” em que a narração busca uma espécie de 

origem da peregrinação judaica, como forma do narrador vivenciar os momentos de um 

mundo inicial. Esse aspecto é perceptível na experiência da escrita quando Abel funda seu 

próprio mundo numa intrínseca correspondência com o mundo edênico do passado escrito na 

Tora. 

Ao entrelaçar o drama das crianças do século XV ao drama do povo judeu nas 

entrelinhas da Torá, o livro sagrado dos judeus que narra o exemplo mais emblemático do 

fenômeno diaspórico quando Moisés conduz seu povo à Terra Prometida, a escrita de Mário 

Cláudio mergulha na origem da diáspora, recriando uma estreita relação com o mito, a 

história total dos judeus: do tempo anterior à Queda até o tempo futuro, em que o homem será 

salvo definitivamente de todo seu sofrimento. Contudo, a experiência de tempo que o 

ficcionista inscreve no romance difere da concepção “circular” grega vinculada à concepção 

cíclica do mundo e da vida do homem, bem como da concepção “linear” do cristianismo 

histórico, contemplando presente, passado e futuro, como defendeu Santo Agostinho. Trata-se 

da experiência de um “tempo judaico”
36

 que não está centrado no presente, mas dá ênfase à 

                                                 
36

 Blanchot (2001) e Lévinas (1999) pensam uma concepção de paciência como uma temporalidade sempre 

deferida e como um espaço sempre desprezado, um tempo de espera sem fim. É a sensação de algo que é 

obscuro, cuja obscuridade não se dissipa, senão que se dá como obscuridade e que confere uma experiência 
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terra a ser habitada que está sempre por vir.
37

 Em sendo uma narrativa entrelaçada à narrativa 

do livro sagrado, Oríon aponta para um tempo que está suspenso no futuro. O presente por 

sua vez é deserto. Assim, o deserto não é um período de prova, mas um destino. Esta é a 

condição permanente do povo judeu. O deserto não é só errância, é também promessa, como 

reconhece o protagonista: 

 

Põe-se o sol, abeiro-me da baía, espio o horizonte. Distantíssima fica a pátria 

e jamais a atingiremos. Mas em nossa alegria o altar se constrói, e nele 

sacrificamos os que de nós resultaram, e dele faremos ascender a Iahvé 

perfumes que lhe sejam agradáveis. Almas de fogo em corpos de argila, 

tochas seremos, e acesas, levadas pelos exércitos, atiradas às masmorras, 

alimentando a labareda que nos consome a carne exausta da peregrinação. 

Mais além o Universo emerge, e em seis dias se recriam a manhã e a tarde, o 

firmamento e o solo e os mares, as ervas e árvores [...] (p. 169). 

 

Para o exilado judeu, a pátria é o deserto, ou seja, ausência. Se pensarmos na coluna 

de fumaça que guia Moisés, constataremos que é no deserto, e somente no deserto, que se 

encontra o Deus-guia. Na qualidade de judeus, as personagens de Oríon não fogem a uma 

experiência religiosa. Consoante com Guinsburg, esse é “um povo que já se distinguia por 

tender a fazer da religião o principal centro de sua vivência coletiva” (GUINSBURG apud 

CAMPOS, 1991, p. 239). Flagrados em um instante de aquisição de consciência da própria 

existência, as sete personagens assumem sua condição humana de intensa solidão seguindo, 

portanto, seu caminho em uma circularidade marcada pelo sinal da incompletude, uma vez 

que a totalidade humana e mesmo a perfeição divina são inalcançáveis.  

Na qualidade de judeus, as personagens do romance habitam o errar. Logo, 

empreendem, guiados por uma ligação com o Altíssimo, uma infindável busca para resolver 

suas inquietações identitárias. Para tanto, carecem de responder às duas questões que, segundo  

                                                                                                                                                         
“Outra”. Um tempo do “futuro do Deus, sempre outro e sempre além de Deus”, um tempo “de outro modo que 

ser” (VITIELLO, apud DERRIDA; VATTIMO, 2000, p. 155). 
37

 Refletindo sobre as obras de Beckett, Blanchot chama a atenção para o fato de que nelas os acontecimentos 

estão sempre deferidos ou privados de todo resultado. O tempo na experiência da impossibilidade é o tempo que 

está ali em outro tempo, é o tempo que “não se dá mais a partir do futuro como aquilo que junta ultrapassando, 

mas é a dispersão do presente que não passa, sem deixar de ser apenas passagem, nunca se fixa em um presente, 

nem se refere a nenhum passado, não vai em direção a nenhum futuro: o incessante. (BLANCHOT, 2001, p. 90)  
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Heschel (apud. LEONE, 2011, p. 3), irrompem no homem judeu quando ele se coloca/está 

diante do divino: a primeira, de Deus a Adão: “Onde estás?”; a segunda, de Deus a Caim: 

“Onde está o teu irmão?”. Uma se refere ao sentido profundo da existência e ao divino como 

mistério imanente do ser; a outra procura uma resposta para além do ser, uma resposta ética 

da responsabilidade pelo outro. Experiência dialógica que permite ao homem reconstruir a sua 

identidade e a identidade do Outro. 

No romance de Mário Cláudio, tal experiência é vivenciada por cada uma das 

personagens, cujo percurso iniciático, no sentido religioso, opera uma metamorfose que faz 

surgir um novo ser, questão que trataremos posteriormente. Quanto a Abel, foco principal 

desse estudo, tal experiência está associada à experiência da escrita, cujo chamado faz da sua 

narrativa o instrumento de um discurso ético que exige justiça para o oprimido.  Isto só é 

possível quando adquire a consciência de que o “Outro” está em nós, repercute sobre o nosso 

devir e sobre a maioria das nossas concepções. Consciência que diz Je est un autre, “Eu é um 

outro”, no sentido literalmente rimbaudiano. Assim, acreditamos que na velhice Abel se 

aproxima das respostas ontológicas que se dirigem ao sentido profundo da existência e que 

dizem respeito a sua identidade e, sobretudo, à identidade do Outro.  

Desse modo, podemos afirmar que a narrativa de Abel é o espaço do Ele e não do Eu. 

O Ele, percebe-se bem com Blanchot, é a própria potência do impessoal, que tira do sujeito 

que escreve a possibilidade de dizer Eu. Para finalizar temporariamente a questão, recorremos 

a Deleuze que em seu livro Crítica e Clínica comenta esse aspecto da literatura moderna: 

 

A literatura [...] só se instala descobrindo sob as aparentes pessoas a potência de 

um impessoal, que de modo algum é uma generalidade, mas uma singularidade no 

mais alto grau: um homem, uma mulher, um animal, um ventre, uma criança [...] as 

duas primeiras pessoas do singular não servem de condição à enunciação literária; 

a literatura só começa quando nasce em nós uma terceira pessoa que nos destitui do 

poder de dizer Eu (DELEUZE, 1997, p.13). 
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 A afirmação de Deleuze está muito próxima da visão de Mário Cláudio. À essa 

passagem libertadora do Eu ao Ele, que toda narrativa dos dias atuais evoca. É justamente 

essa figura que Abel encena. Suas atitudes refletem o autor de nossos tempos: aquele que já se 

perdeu, que se encontra fora de si e do mundo, estranho para si mesmo, desaparecendo no 

próprio ato de escrever. Sobre esse desaparecimento da figura emblemática do autor 

trataremos no próximo capítulo recorrendo a apontamentos teóricos que tornam possível 

compreender o movimento de Abel, ao longo do romance Oríon. 

 

2. 2. 2. Sete crianças-estrelas de Oríon 

 

Escrever poesia depois de 

Auschwitz é um ato de barbárie.  

 

Adorno 

  

Pelo que dissemos até aqui, nota-se que a narrativa de Oríon delineia-se como um 

rico território da memória, cercado de incertezas e enigmas, apresentando-se como campo 

fecundo para a escavação dos escombros da história de crianças estilhaçadas por experiências 

dolorosas. O percurso traçado pela escrita  contempla o processo de encadeamento de sete 

histórias que provém de personagens que testemunharam passagens vivenciadas em tempos 

remotos da vida do narrador de Oríon. Tais experiências reveladas na superfície do texto 

representam verdadeira escavação memorialística, misturada a revelações melancólicas de 

ausências e ressentimentos, contribuindo para a tessitura do enredo engendrado pelo velho 

narrador. 

 Na qualidade de “narradores auxiliares”, as seis personagens-testemunhas auxiliam 

no trabalho de recuperação do passado de Abel. Conforme pontuamos anteriormente, há 

sempre lapsos na memória e a tarefa de “releitura” do passado se faz sob a força imperativa 

do esquecimento, regido pela passagem do tempo. Nesse particular, a escrita estabelece papel 
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preponderante, uma vez que é ela que viabiliza, a partir do ato de escrever, uma relação do 

narrador com seu passado, com sua infância, tornando possível meditar as possibilidades 

interpretativas de sentidos do outrora:  

 
Percorro as folhas dos meus livros, e leio o que neles escrevi, há de haver 

uns doze anos. ‘A borrasca empurrou a nau para a baía, vimo-la acolá, batida 

pelos ventos e pelas ondas, de mastros partidos, e aquela multidão que se 

apinhava no convés, e que ia caindo pela borda fora a cada balanço maior’. 

Envolvidos no rumor da tempestade, ouviam-se os gritos dos escravos e as 

ordens de quem seguia no comando. Lembro-me de que por cinco dias 

acarretamos e sepultamos os corpos dos afogados, apanhamos madeira que a 

maré trouxera à praia, juntamos quanto sobrara da carga e dos aprestos da 

embarcação, o que bem pouco haveria de ser afinal (p. 27).  

 

 O trecho acima comprova o trabalho de reconstrução da memória, fruto da 

necessidade que o narrador tem de atribuir sentido, mesmo ao que não tem sentido algum. 

Esse percurso de atribuição de sentido se materializa pelo imaginário, pois aquilo que está 

submetido ao esquecimento o narrador reinventa pela palavra que advém da imaginação.        

 Abel procura entretecer as circunstâncias vivenciadas por ele outrora aos 

acontecimentos da vida de outros sobreviventes. Desse modo, ao contar a história dos seus 

companheiros, o velho Abel espera recuperar os fios que teceram o grande painel da sua vida, 

buscando a compreensão da origem e da própria identidade. Por isso, Raquel, Débora, Caim, 

Benjamin, Séfora, Jairo e o próprio narrador Abel cumprem um destino metonimicamente 

condensado na epigrafe inicial do livro, retirada do Evangelho de Jeremias 31,15: 

 

Assim disse Iahvé: em Ramã ouve-se uma voz, uma lamentação, um choro 

amargo, Raquel chora seus filhos, ela não quer ser consolada por seus filhos 

porque eles já não existem.                                                                                                  

 

O paratexto é uma síntese do drama dos judeus que foram espalhados pelo mundo 

durante a diáspora, cuja história Jeremias profetizou ao se reportar à esposa de Yacov, mãe de 

todos os filhos de Israel, referindo-se não somente a um massacre de crianças judias, mas 
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também e principalmente ao exílio imposto àquele povo. A epígrafe alógrafa
38

 atravessa o 

romance invocando a palavra autoritária de reconhecido peso cultural, principal fonte da 

história antiga dos hebreus que trata da sua identidade e unidade: a Torá
39

. 

Traçando um paralelo com a Raquel bíblica, que inutilmente chora a morte dos filhos 

massacrados por ordem de Herodes, o narrador desfia a trajetória de uma jovem filha de 

feiticeira que teatraliza a própria morte a fim de evitar a inglória viagem às ilhas africanas. 

Diferentemente das suas duas outras companheiras, Séfora e Débora, que aceitaram o trágico 

destino, Raquel, por determinação da mãe, tenta fugir ao seu simulando estar morta passando-

se por “Eufrásia”, “com uma altanaria de cómica consumada, das que jogavam nos autos do 

Mestre Gil” (p. 33).
40

  

 
Decretara a mãe feiticeira que haveria de desafiar Dom João II passando pela 

frente dele com a jovem no caixão, e através dos miúdos degredados, e que 

só assim escaparia Raquel ao feroz destino. Observaria a má catadura 

daquele abutre, saboreando o prazer de o enganar, livrando a menininha de 

medonha viagem e esconjurando a fatalidade que dela se avizinhara [...] Ao 

principio da tarde, exaustos de quanto havíamos suportado, com o bucho 

contraído pela muita larica, apercebemo-nos de que ingressara na praça o 

enterro de uma jovem, o que deduzimos da colcha que cobria o ataúde, e dos 

lamentos dos que secundavam, ‘Ai que me leva Deus a minha querida filha, 

a minha querida sobrinha, ai que nunca mais volto a abraçar a minha 

Eufrásia adorada, ai que desgraça, meu Jesus, que desgraça! (CLAUDIO, 

2003, p. 34).    

 

                                                 
38

 REIS, Carlos. O conhecimento da literatura; introdução aos estudos literários. Coimbra: Livraria Almedina, 

1995. 
39

 A Bíblia, para os judeus Tanach, compreende a Torá (ensinamentos), o Nevim (profetas) e o Ketuvim (escrita). 

A Torá compreende os Cinco Livros escritos por Moisés, sob a inspiração de Deus, narrando todos os eventos 

nela registrados desde o tempo da Criação até o Devarim. A bíblia constitui a principal fonte da historia antiga 

dos hebreus porque trata da unidade e identidade desse povo. Como mito reflete o pensamento e como 

documento histórico permite acompanhar a evolução dos mitos e a concepção do mundo dos hebreus.  
40

 Não é novidade a referencia direta a obra de Gil Vicente na escrita de Mário Cláudio, pensamos 

principalmente na obra Peregrinação de Barnabé das Índias. Tanto neste romance quanto em Oríon Mestre Gil é 

explicitamente  associado à representação dos jograis, escritos no período medieval, que tanto divertiam como 

criticavam a corte. Mostrando-se sensível à problemática da viagem escreve o chamado Auto da Índia, retratando 

o outro lado da expansão. Implicitamente percebemos em Oríon a temática desse Auto, na medida em que os 

comportamentos desregrados e a dissolução dos costumes perpassam a vida das personagens Débora, a “rameira 

da Ilha”, Caim, o violador da virgem Úrsula, o constante “furor” pelas negras da ilha, ou ainda o insaciável 

apetite do donatário António Carneiro “que só existia para se vestir, para se despir e para fornicar” (p.149). 
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Segundo a Bíblia, portar um nome é estar apto a exercer a missão que o nome 

carrega.
41

 Assim, embora tentasse driblar o destino, Raquel “resignada com a morte a que a 

haviam condenado” (p. 20) assume o papel materno e redentor que lhe cabe na historia dos 

judeus, tornando-se a “protectora dos exilados” (p. 18) alimentando-os com “umas quantas 

gotas de leite de cabra, dissolvidas em água, a que se juntava uma pitada de farinha sem sal” 

(p. 21). No universo diegético Raquel é “a primeira estrela surgida,” cuja incumbência era 

"designar a rota no negrume dos mares” como verdadeiro “anjo com quem Jacob combatera” 

(p. 18).   

O gesto de Raquel ao acolher os mais tenrinhos para cuidar e alimentar corresponde 

a uma luta para não perder a sua humanidade em meio a tanta violência. Ela é o expoente do 

grito de libertação judaico, rosto de mil rostos sem nome que a História calcinara, ao mesmo 

tempo que representa uma fonte de ensinamentos  – a que o sujeito não corresponde, o que 

enfatiza a não-heroicização do homem mas sim a sua vitimização e a sua esterilidade.  Síntese 

de um povo oprimido, Raquel é o espaço em que a contra-face da História parece, não 

carecendo de voz sequer, emergir dos anais estáticos e esmagar, numa revolta sem gritos, o 

poderio português em África e os seus agentes de crueldade.  

À Débora, a segunda estrela a cintilar, é dado o silêncio como forma de trazer 

experiências inenarráveis ao âmbito literário. Esse silêncio dá um significado geral à 

experiência de exílio daquelas crianças e à própria escrita, pois, ao escrever, Abel percebe que 

a palavra em sua função ambígua serve como forma de controle e opressão. Escrever sobre 

aqueles que foram impedidos de fazê-lo traz esse perigo. Débora é o não lingüístico que 

atravessa o texto, o estrangeiro, o deslocado. Sua mudez é um instrumento de criação tão 

necessário quanto o papel e a caneta de Abel e, por isso, elemento positivo dentro da obra. 

Representa, pois, a lacuna deixada pelos testemunhos dos sobreviventes.  

                                                 
41

 Abrão, ao ser chamado a ser “pai da multidão”, passa a ser denominado Abraão (Gn 32, 27-28). No Novo 

Testamento, tomamos como exemplo Simão, a quem Jesus mudara o nome para Pedro para designar o 

sustentáculo da Igreja nascente: pedra (Mt 16, 17-18); (Jo 1,42: Simão/Cefas). 
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Em seu corpo a primeira violação da cultura, a experimentação da nova ordem a que 

os judeus estavam submetidos: trata-se do juiz Gonçalo Anes, “a metáfora do mal”
42

 que se 

sente no direito de violentar a pequena judia diante de cinco infelizes companheiros. Em 

virtude desse ato a menina de Coimbra que tivera a boneca de trapos despedaçada por 

tamanha violência quedou-se muda e surda para sempre. A experiência tão radicalmente 

traumatizante e desmoralizante que não resulta em matéria narrativa só pode ser representada 

pelo silêncio. Débora representa a experiência emudecedora e de vulnerabilidade que o velho 

Abel se encarrega de narrar.  

Para refletir sobre Caim, a terceira estrela, é preciso recorrer à tradição bíblica, mais 

especificamente ao mito primeiro da violência. Caim, etimologicamente o forte, é o filho mais 

velho de Adão e Eva, em contraposição a Abel, o fraco. Ambos fazem oferendas a Deus, que 

prefere este em detrimento daquele. Enciumado, Caim perde o senso de humanidade e 

assassina o irmão dando origem ao primeiro ato de violência entre os homens. No romance, é 

julgado e condenado à morte, aos dezesseis anos, por violar Úrsula, uma judia da mesma 

idade cognominada “‘a Marinheira’ por se denotar mui inclinada a manter trato com os 

homens da navegação” (p. 80). Excluído da intimidade dos “maiores da Povoação”, encontra-

se “o jovem isolado, proscrito também pelos de seu sangue que advogavam a causa da 

Marinheira” (p. 81).  

Nesse sentido, Caim revive “o processo de desenraizamento nas mãos de exilados” 

(SAID, 2003, p. 51), cumprindo o destino mais extraordinário do exílio, consoante Said. Ao 

ser preso no cárcere do capitão-mor Caim passa a sofrer toda sorte de humilhação pelos 

antigos parceiros e pelos criminosos e “assassinos de inocentes e ladrões de gado” com quem 

                                                 
42

 A expressão foi empregada, referindo-nos ao juiz da embarcação, propositadamente para designar a violência 

em seu sentido mais amplo.  O termo foi utilizado por Júlio Jeha em seu estudo sobre monstros e 

monstruosidades na literatura. Segundo esse autor, na história judaica, as situações vinculadas à opressão e à 

intolerância, deram origem a inúmeras narrativas em que a alteridade foi construída a partir da ideia de 

estranheza e estranhamento. Episódios nos quais os judeus são submetidos a atos de brutalidades e tiranias 

poderiam exemplificar, assim, uma “metáfora do mal” (JEHA, 2007, p. 9) e do medo ao estranho, ao 

diferente, ao que está fora do que é conhecido. 
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tinha sido encerrado. Para cumprir o seu destino, “o garoto hebreu” que frequentara “a 

sociedade que não se mostrava acessível ao comum dos desterrados” (p. 80) escapa à morte 

por uma turba de escravos que “pretendiam capturar fêmeas pretas” (p. 81).  

 

Foi Caim acolhido no quilombo com a suspeita que resultava de pertencer 

aos brancos, mas com a calada simpatia que lhe advinha de haver sido 

condenado pelos senhores da Povoação (p.82-83). 

Um ano depois desses sucessos, ampliados os viveiros dos camarões 

gigantes até configurarem quase uma segunda aldeia dentro da aldeia 

primitiva, empregadora de inúmeros trabalhadores, daríamos com Caim 

elevado à categoria de primeiro-ministro. Sugeria ele ao dono do quilombo 

as leis que lhe cumpria ditar, organizava o calendário dos rituais que urgia 

levar a efeito em cada estação, determinava quantas e quais fêmeas que 

deveriam eliminar os filhotes que lhes desenvolviam nos dentros (p. 89).  

 

Escalado à revelia numa ardilosa viagem daqueles que souberam dissimular 

pretensões, Caim, do mesmo modo que o traficante de escravos Jairo, se submete às cartas do 

jogo, mas também passa a jogar, valendo-se de toda sorte de artimanhas para se firmar numa 

posição estratégica. Jogando, seja com as autoridades da embarcação que não hesitavam em 

solicitá-lo, seja com Ngamba Belé Suaiai, envolvido em sua ardilosa trama, Caim estabelece 

relações de poder, inserindo-se numa trama, cujas táticas e manobras definem a 

transversalidade do jogo. Esse tipo de estratégia e as relações de força que emanam dessa 

situação acenam para uma nova forma de pensar o poder, propiciando uma reflexão com base 

na análise de Foucault, para quem o poder é um conjunto heterogêneo de elementos, 

discursivos ou não, que se conectam estrategicamente manipulados por interesses ou relações 

de forças quer seja para direcioná-las ou bloqueá-las. Esse dispositivo ou rede que se forma 

em atendimento de demandas “está sempre inscrito em um jogo de poder” (FOUCAULT, 

1978, p. 246). 

Jogando, Caim assume o governo do quilombo, “chamando a si todas as 

competências, reduzindo a povoação que julgava ter se libertado da escravatura a outra ainda 
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mais negra do que a primeira” (p. 99).
43

 Assim, os rumores que se espalham a respeito do 

judeu apontam para uma imagem de poder que converge para a ruína e para a morte. Na 

Bíblia, “Caim foi o iniciador da morte [...] a aventura do homem entregue a si mesmo, 

assumindo todos os riscos da existência e todas as consequências de seus atos (CHEVALIER 

& GHEERBRANT, 1999, p. 164). No espaço diegético de Oríon, ele também representa a 

morte, talvez por esta razão se torne o centro em torno do qual todos acabam girando, Caim é 

a engrenagem que movimenta a discórdia, a violência e a guerra.
44

 

Caim, de certo modo, também revela vestígios significativos da pesquisa histórica 

realizada pelo escritor Mário Cláudio. Muitas das várias revoltas internas ocorridas nas ilhas 

de São Tomé e Príncipe, no século XVI, estiveram sob o comando de um escravo chamado 

Amador, considerado herói nacional, que se autoproclamou “Capitão General da Guerra” e 

que foi o responsável pelo controle de dois terços da ilha de São Tomé. Em decorrência disto, 

destruiu boa parte das plantações e engenhos de cana-de-açúcar, tal qual relata o narrador de 

Oríon. 

A quarta estrela apresentada pelo narrador, é o menino Benjamin, cuja história 

assemelha-se a do Benjamin bíblico, filho mais novo de Raquel e Jacó, que mais tarde dá 

nome a uma das doze tribos de Israel. No romance, Benjamin, é o “enlevo de seus pais, vindo 

a este Mundo tardiamente, quando já não esperavam frutificar” (p. 111), para tornar-se rei de 

um pequeno território. Dentre as crianças embarcadas, o menino de “cabelos lourinhos” tem, 

misteriosamente, estatuto diferente dos demais: inicialmente chama a atenção o grande 

esforço dos meirinhos de Dom João II em capturar o “minúsculo soberano” (p. 111) da 

Fuzeta, pequena ilha açoriana, a fim de embarcá-lo com os demais judeus. Tanto é que “três 
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 Caim se aproxima do anjo exterminador enviado à terra do Egito para eliminar, pela morte, todos os 

primogênitos egípcios. É essa passagem devastadora, que traz em si o anúncio da morte, da doença e da ruína 

que a personagem de Oríon representa, pois tão logo assume a governança do quilombo “determinou o 

extermínio dos varões com mais de cinqüenta, os quais foram degolados sem piedade, aproveitando-se-lhes as 

tripas que, convertidas em sebo, serviam como iguaria para os camarões-gigantes” (p. 99). 
44
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semanas depois encontrava-se reduzida a escombros a fortaleza, abatidos pela maior das 

angústias os ilhéus, embarcado em segredo o catraio, e na mais absoluta das misérias, rumo às 

paragens perdidas de São Tomé” (p. 112). Em seguida, causa enorme estranheza o 

encarceramento do infante “numa masmorra da Casa da Governação” (p. 112), à qual só 

tinham acesso o capitão-mor Caminha e Afonso de Barros, escrivão do almoxarifado que só 

visitavam o judeuzinho para dirigir-lhe “soezes insultos” (p. 113). 

Numa manhã do Pesah, vinte e quatro meses de isolamento total, “recusando 

qualquer sustento” (p. 113), Benjamin, o menino de doze anos, foge misteriosamente, 

deixando “a cela vazia, os cadeados rompidos, e os revérberos de uma luz muito doce, a 

penetrar por entre as grades” (p. 113). A partir desse fato, e, do seu suposto aparecimento, 

para navegantes franceses, a “trotar uma mula albina” (p. 113), produz-se a crença de que o 

Ungido se tornou divino e suas ações e seus comportamentos são conduzidos por algo 

independente e exterior à sua vontade. Destarte, a narrativa adquire o caráter do maravilhoso, 

enquanto território onde imperam absolutos os fatos sobrenaturais, cujos acontecimentos 

dispensam qualquer explicação lógica. É como se houvesse um diálogo que não lemos nem 

ouvimos, e que, por esta razão assume um caráter misterioso e profundo: trata-se de descobrir 

o que se passa para além do que é dito: 

 

A verdade verdadinha é que mais do que nunca prosperava o ilustre infante, 

dono de um reino que, não contando com seres humanos como sua 

população, abarcava afinal as fantasias de cada um de nós, a liberdade e a 

amenidade da brisa, a fartura e a doçura do corpo, a paz e as galas da 

Natureza (p. 116). 

 

No mundo ficcional de Oríon, o menino Benjamin representa o sublime, simboliza a 

presença e a força do invisível mistério. Para Joaquim Matos, “Benjamin está para Oríon 

como Cristo para os três Reis Magos, a necessidade de acreditar numa ocultação, única saída 

para a razão de uma existência que não encontra o seu sentido, no espaço vegetativo de 

procura” (MATOS, 2004, p. 145).   
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Séfora, a quinta estrela, filha do físico da Corte, ampara e protege como a um irmão 

menor D. Jorge, na sua solidão de bastardo real, consolando a si mesma do destino trágico de 

judia. Assim, ao contar fantásticas historias para “subtrair o infante a um veio naturalmente 

taciturno, concentrado na reflexão das cousas desta vida que as contingências do seu 

nascimento não deixavam de favorecer” (p. 142), a “ladina Séfora” criava um artifício mágico 

para fugir ao que lhe era inacessível:  

 

Ao espalhar-se a noticia da determinação do monarca de fazer degredar para 

os horrores de São Tomé as crias judaicas de tenrissima idade, uma grande 

paixão assolou a alma do nosso príncipe. Consolava-o Séfora com mostras 

da paciência que caracteriza os da nossa raça, representando-lhe a viagem 

que os separaria como uma aventura a mais, ou como nova brincadeira (p. 

142). É na fantasia das “partidas de péla e de curre-curre,
45

 ou com surtidas 

de apanha das castanhas que os ouriços soltavam no chão” (p. 143) que “a 

pobre Séfora” supera o medo daquilo que se lhe apresenta como o 

desconhecido, adquirindo coragem para enfrentar os perigos e ameaças, 

aceitando a decisão real e dos pais “como um mal inevitável” (p. 143).  

 

Sobrevivendo às tormentas da viagem, a menina chega à Ilha de São Tomé para ser 

escravizada por um cristão, vivendo “absorvida por pensamentos raramente apartados da 

Corte de Lisboa” (p. 144) até que o “donatário da Ilha do Príncipe um tal Antonio Carneiro” 

(p. 144) por ela se deixa enfeitiçar, transformando-a em Dona Escolástica da Ascensão da 

Virgem, possuidora de verdadeira corte de escravos para servi-la:  

 

Ama e senhora do príncipe, companheira respeitada do ilustre titular, 

bastava-lhe abrir a boca para que lhe fosse satisfeito um desejo, erguer a mão 

para que se fizesse obedecer naquilo que no pensamento transportava [...] 

Escrevia num grosso livro as contas do que se gastava nas roças, e do que 

delas se ia arrecebendo, de tudo efectuando leitura a António Carneiro, noute 

velha de lua alta, enquanto esburgava ele uma coxa de galinha (p.145).  

 

Ainda que se torne rica senhora de engenho, fugindo ao destino do nome, Dona 

Escolástica da Ascensão da Virgem, que “aprendera a conservar em frascos as cabeças dos 

                                                 
45 

Curre-curre é um jogo infantil com castanhas de caju em que um jogador guarda na mão uma quantidade de 

castanhas, ignorada pelos companheiros que terão que “advinhar” a quantidade. Caso a resposta coincida 

marcará pontos. 
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escravos que se revoltassem, ou se conduzissem mal” (p. 146), não consegue alcançar o 

desapego da terra natal, mantendo consigo o secreto desejo do retorno, da volta ao local de 

nascimento. Ainda que tenha construído uma vida na ilha, Séfora alimenta a esperança de 

regressar ao “ponto zero”, conforme confessa em carta dirigida ao seu tio Menassés que fugira 

para Anvers: 

 

Querido tio do meu coração, sou a que vistes brincar, menininha que apenas 

gatinhava, com uma esfera de vidro que me ofertara o Rei de Portugal, 

quisera eu que assim fosse o Mundo, azul e verde e transparente, não esta 

Ilha para onde Ihavé me desterrou, em consequência dos pecados que nossos 

pais cometeram, vinde pois libertar-me, salvai-me do aniquilamento, 

recolhei-me em vosso sábio peito de descendente de Abraão (p. 151). 

 

Herdeira da fortuna de Antonio Carneiro, Séfora impõe-se diante das inúmeras 

amantes do mesmo, torna-se “Donatária” e passa a comandar o engenho impondo aos 

escravos toda sorte de mando e violência: “O Donatário agora é Séfora, doa ou não doa ao 

tosquissimo Rei Dom Manuel de Portugal, e ai de quem pensar em desobedecer-lhe ao 

mando!” (p. 160) Sozinha e sem filhos, a judia desdenha de toda “carne jovem” (p. 161), 

capaz de a consolar “reservando-se o direito à última decisão que a escorava em sua qualidade 

de soberana poderosa” (p. 162). Tanto poder, possibilita a judia retornar, se assim o quisesse, a 

vida em território luso. Contudo, já não é mais a mesma, uma vez que foi moldada à luz da 

mistura de antigos e novos costumes, de antigos e novos sentimentos.  

Quase chegando à velhice, Séfora parece tomar consciência de que jamais poderá 

retornar a uma unidade passada, pois o passado, a memória e o inconsciente só se dá a 

conhecer através de seus efeitos, isto é, quando são trazidos para dentro da linguagem, lugar 

de interminável viagem. Por isso, a judia que sempre fora fascinada pela arte de inventar 

historias, convoca Baltazar Dias para representar “os fatos magníficos” do seu pretérito, 

amoldando-os às personagens do “escrivão das comédias” (p. 166). Desse modo, Séfora 
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rememora o seu antigo encantamento pela fantasia procurando construir mundos e 

descobrindo a si mesma. 

Jairo, a sexta estrela a cintilar no romance, representa, ao lado de Caim, a ambição 

pelo poder. Frio e desapegado de seus semelhantes, bastante habilidoso na lida marinha, 

conquista a confiança de Álvaro de Caminha e se torna traficante de escravos. “Enriquecido 

com os proventos da sua mercancia” (p. 185), Jairo é a única personagem que retorna várias 

vezes a Portugal, passando “compridas temporadas, transferindo-se para São Tomé apenas 

cada biénio, a vigiar qualquer negócio de vulto que se lhe oferecesse” (p. 185).  

A vida na ilha interferiu na sua identidade, no homem que passou a ser, e nas pessoas 

com as quais conviveu. Bastou-lhe a riqueza e o poder para que pudesse aceitar o passado, 

conformar-se com ele, sem nunca tê-lo de fato abandonado. Jairo é outro, pacificado pela 

fome de poder, mas outro. Tanto que assume com naturalidade o papel de “engendrar infantes 

nas pretas das Ilhas” (p. 187) obedecendo às ordens do Rei Dom Manuel, que o presentera 

com “mui grosso rubi de um prato que se mantinha a seu lado” (p. 187). Assim, o negreiro 

Jairo violenta centenas de mulheres e meninas escravas impondo-lhes o mesmo destino das 

crianças semelhantes a que fora.  

Se ao longo da existência, Jairo aproxima-se de Caim no sentido de impor seu poder 

pela violência, em idade avançada, suspeitando “que dele se aproximava a morte”, passa a 

dividir com Abel, de certo modo, as misérias da velhice, aliadas às tormentas da memória que 

“hora a hora” o faz recordar os inúmeros pecados que pensara já ter esquecido: “Ai, e aquela a 

quem arrebentei contra o seu querer, e me suplicava por Santa Iria que lhe não tocasse”, “Ai, e 

a que me empurrava de cima da filhinha, uma menina quase, mas já de cheias mamas, 

perdoai-me que pequei, que pequei, que pequei!” (p. 191). Morre Jairo, tomado pelas doenças 

venéreas, “transformando em quase certeza a esperança da redenção” (p. 189). Abel, no 

entanto, não assegura se o negreiro avistaria as sete estrelas de Oríon: conhecendo-se como 
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raro cintilam elas diante dos que vagueiam no negrume do próprio coração. Mas creio que se 

teriam por incluídos no rol dos que cumprem um fado, dele colhendo o direito de indecifrar as 

horas que o Altíssimo lhes atribuiu” (p. 174).  

Todas essas personagens revelam-se, em conjunto com o tempo e o espaço, um 

elemento da maior relevância no romance, em torno do qual gira a ação e se organiza a 

economia narrativa. A vida de todas elas de certo modo acompanha diversas fases e 

acontecimentos não só da vida de Abel, mas também da Historia de Portugal, cujas viagens 

permite-nos percorrer diferentes lugares e conhecer novas gentes, cujas experiências de vida e 

reflexões são uma das chaves de leitura do romance. Ainda que estejam organizadas em 

função do protagonista, cuja posição no espaço e conexões com o tempo contribuem para 

revelar a sua centralidade indiscutível, acreditamos que a densidade psicológica que o 

narrador atribui a cada uma das personagens, bem como a sua colocação como sujeitos ativos 

dos acontecimentos, servem para revelar a rede de relações que se estabelece entre elas, numa 

evidente declaração de que agem umas sobre as outras e revelam-se pelo que dizem (e 

também pelo que não dizem), através dos outros. É impossível, por exemplo, pensar em Abel 

sem a imagem de Perpétua a acompanhá-lo, assim como é impensável ver Débora sem a 

sombra de Gaspar Redondo. Não cabe no âmbito deste trabalho, o estudo pormenorizado de 

todas as relações entre as personagens, por isso nos ateremos apenas a estes dois exemplos.                                             

Antes de mais, o que se tem nesse entrelaçamento de histórias de muitas lembranças 

é a narração de uma experiência de limites, pois cada uma das personagens foi 

violentadamente retirada das suas famílias, da sua pátria e despedidas “para uma ilha de 

lacraus” (p. 31), para uma despersonalização, já que na qualidade de errantes passam a viver 

sob o impacto da indefinição, uma das marcas do estrangeiro. Do mesmo modo que as estrelas 

de Oríon, separadas por milhares de quilômetros, formam uma gigantesca e única figura; 

Abel, Raquel, Débora, Caim, Benjamin, Séfora e Jairo, sete crianças judias jogadas num 
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espaço absolutamente desconhecido e obscuro, formam uma única e grande representação do 

passado histórico que as expulsou e matou.   

Convocadas pela memória do narrador tais personagens nada mais são que uma 

reinscrição fragmentada, uma tradução que, para Benjamin, está sempre atravessada pela 

imaginação. Logo, o trabalho da memória de Abel é uma tradução que somado à imaginação 

encena um texto engendrado sobre as passagens da vida dos infelizes sobreviventes daquela 

inglória vida de exilados, supostos conhecedores da verdade insistentemente buscada pelo 

narrador.  

 

2.2.3. Cartografia onírica 

 

Assim como o mundo tem uma 

geografia, também o homem interior tem 

a sua geografia e esta é uma coisa 

material. 

 

Antonin Artaud 

 

Do mesmo modo que Mnemosine canta “uma geografia do sobrenatural”, o que 

remete a uma noção de espaço, o narrador Abel tem diante de si o território da memória 

cercado de incertezas e enigmas que se apresentam como campo fecundo para a escavação 

das ruínas do passado. Em decorrência de tal quadro, vem à tona o esforço do velho em 

decifrar o mapa existencial da errância judaica, cujas linhas se cruzam no espaço da memória. 

Destarte, a escrita surge em atendimento a uma necessidade do ser de inventar, traçar, 

efetivamente suas próprias “linhas de fuga”.
46

  

Ao escrever, Abel espera recuperar as linhas que cruzaram o grande painel da sua 

vida, buscando a compreensão da origem e da própria identidade. Seu ponto de observação é a 

                                                 
46

 Para Gilles Deleuze e Félix Guattari, a nossa existência é uma espécie de geografia. Somos corpos 

cartográficos cruzados por linhas, fusos e meridianos distintos. Algumas dessas linhas são postas do exterior e 

não se cruzam, ao contrario, separam-se e demarcam os seus próprios territórios. Outras são produto do acaso, 

mas há outras que precisam ser inventadas, constituem-se “linhas de fuga”. “Elas nos compõem, assim como 

compõem nosso mapa. Elas se transformam e podem mesmo penetrar uma na outra. Rizoma”. (DELEUZE, 

Gilles & GUATARI, Félix. 1996,  p. 75-76).  



129 

 

exuberante floresta africana, “éden sem limites” (p. 45) para onde foi expedido e feito servo, 

desde os doze anos (p. 45). Obviamente, há um distanciamento entre o tempo da história e o 

tempo da escrita dessa história, o que leva inevitavelmente a lacunas que a imaginação se 

encarrega de preencher. O produto final a que chega a narrativa demonstra o trabalho 

interpretativo de Abel que procede a uma espécie de collage de escombros, retratando 

diferentes tempos, resultado de uma excursão “por ambíguos territórios do onírico, do mítico 

ou do maravilhoso, sem que sua escrita pareça estabelecer os limites claros entre o racional e 

o misterioso, entre o possível e o inverossímil [...]”.
47

 

 Oríon é um romance de “geografia cênica”,
48

 uma experiência visual por excelência, 

como o cinema ou o teatro, todavia as imagens, como nos sonhos, se desenvolvem de maneira 

ambígua, contraditória e em sequência não-linear na mente do sonhador, que é ao mesmo 

tempo “o teatro, os atores e a plateia” e ainda “o autor da fábula que está vendo”, conforme 

nos diz Jorge Luis Borges parafraseando Joseph Addison (BORGES, 1985, p. 5). O caráter 

transformador do sonho que subverte o sentido e a representação das coisas e a própria 

enunciação do discurso parece ter fascinado Mário Cláudio que se deixou influenciar pelos 

procedimentos da escritura onírica na composição de Oríon, do mesmo modo que procede no 

romance Gémeos. Destarte, não é por acaso que o quadro do pintor francês Henri-Julien-

Félix, intitulado “O sonho”, está reproduzido parcialmente na capa da edição até agora 

publicada do romance, numa mais que provável indicação do cruzamento entre o literário e o 

onírico.
49

 Ao abordar o aspecto fantástico no romance, Dalva Calvão faz uma leitura do 

quadro considerando: 

 

                                                 
47

 CALVÃO, In: “Cousas extraordinárias em paisagens de febre: um recorte na ficção de Mário Cláudio”, s/d. 
48

 Esse aspecto teatral da escrita de Mário Cláudio é reconhecido pelo próprio autor ao declarar em entrevista: “A 

escrita teatral tem-me interessado mais como experiência de criação literária do que como experiência de 

espetáculo teatral” (CLAUDIO, 1999, p. 21). 
49

 A despeito da tradução do discurso onírico para o textual, ressaltamos que não é a nossa intenção apontar a 

diferença entre esses dois códigos. O que nos importa aqui é verificar a contaminação da escrita pelos elementos 

narrativos do sonho, considerado por Borges “o mais antigo e o não menos complexo dos gêneros literários” 

(BORGES, 1985, p. 5).  
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Nele, deparamo-nos com uma cena em espaço selvagem na qual há, em 

primeiro plano, uma mulher branca e nua, recostada num inesperado sofá 

(parte do quadro que não se reproduz na capa do livro) e, mais ao fundo – 

entre dois tigres, uma cobra, um pássaro, frutas, flores, variadas espécies de 

folhas e  um pálido sol – um negro de pele tão escura que mal se distingue 

do fundo sombrio da floresta, semicoberto por um pano de listras, a tocar 

uma flauta. Tudo na tela é intensamente colorido e remete à exuberância 

própria das florestas tropicais, bem como ao universo de estranhamento e 

mistério que a elas tantas vezes é associado. (CALVÃO, s/d, p. 2) 

 

O caráter híbrido ou miscigenado da capa do romance, muito bem colocado pela 

estudiosa, é um pórtico mais que interessante para refletirmos o conteúdo geral da obra, em 

que o sonho é um dos recursos mágicos que dá substância e forma ao mundo. O trabalho de 

Abel, na qualidade daquele que escreve, é olhar o mundo, reinventando-o no seu jardim feito 

de linguagem. Nele cabe “a cultura alheia, o imaginário dos habitantes primeiros, o contato 

com formas de sentir e de viver, com maneiras de interpretar o mundo marcadamente diversas 

daquelas que lhe foram transmitidas pelo seu povo, nos primeiros anos da sua infância” 

(CALVÃO, s/d, p. 4). Assim, a escrita tem um caráter de ação fundadora, ela é o próprio herói 

mítico, autor da civilização (na tradição cabalística o universo foi criado a partir das 22 letras 

do alfabeto hebraico
50

). Na qualidade de fundadora do discurso da consciência e, portanto, da 

realidade (que não se distingue do sonho, na visada mito poética, por ser mutável e 

impermanente) a palavra não visa “duplicar” ou “reproduzir” o mundo, mas antes “inventar”, 

“criar”, “produzir” outros mundos, acrescentar outros mundos ao mundo. O trabalho do 

escritor é, portanto, de invenção ou de reinvenção. 

Desta forma, Oríon é um romance que incorpora uma variedade de registros, 

subgêneros e temas, que levam o leitor a uma desorientação sem saber com que aspecto do 

real, da ficção, do maravilhoso ou do mítico lida. A ruptura de fronteiras entre os gêneros é 

sintomática do tempo em que vivemos, regido pelo sincretismo da pós-modernidade que 

desconsidera limite entre tempos e territórios culturais, como afirma Ana Gabriela Macedo: 

                                                 
50

 No prólogo do Evangelho segundo São João podemos recordar: “No principio era o Verbo,  e o Verbo estava 

em Deus, e o Verbo era Deus”. 
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Vivemos um tempo hibrido, caracterizado pela apropriação, montagem, 

colagem e fusão entre os vários discursos, os vários textos, sejam eles 

literários ou visuais, oriundos de campos semânticos e linguísticos distintos, 

e até mesmo de épocas distintas. Essa tem sido uma das características mais 

recorrentes e comumente aceites da pós-modernidade, a abolição de 

fronteiras entre os campos e as disciplinas (MACEDO, 2004, p. 16).  

 

A “geografia imaginária” de Oríon é um espaço de conexões de fluxos e delírios 

comunicativos, rejuntando o real e o irreal, o sonho e a escritura, o pensamento racional e a 

mitologia. É nesse “território” exuberante e vertiginosamente lúdico que o escritor Mário 

Claudio inscreve a história de Abel, Raquel, Débora, Caim, Séfora, Benjamin e Jairo, 

personagens sujeitas ao perigo, à errância e ao abismo. Embora nem sempre se cruzem, todas 

elas buscam respostas para desesperadas reivindicações da alma e para suas insistentes trevas, 

conforme ressaltamos em tópico anterior. Nesse sentido, o corpo tem papel crucial, pois, em 

sendo judeus, é no corpo que se atualizará a lição epicurista de que toda gnose começa nos 

sentidos.  

Partindo da ideia de um corpo em estilhaços que se multiplica e se refaz num novo 

corpo, Mário Claudio nos incita a excursionar por territórios desse romance que incorpora 

elementos das mais diversas espécies de textos, inclusive dos bestiários e da teratologia. 

Destarte, a representação de seres e eventos em Oríon obedece a uma “lógica da 

metamorfose” que altera e recombina o caráter e as funções dos objetos, numa operação de 

linguagem que recorda por vezes as pinturas de Arcimboldo, cujos corpos constituídos por um 

“mosaico de formas humanas e animais entrelaçado”, era o resultado da força do fantástico 

que aproveitava tudo o que era percebido pelos sentidos reunidos e compostos sob outra 

forma (HOCKE, 2005, p. 76). 

Diversos episódios que compõem o mundo ficcional de Oríon, dominado em sua 

maior parte pelo clima do sobrenatural, enriquecido por uma realidade histórica permeada por 

lendas e crendices de tradições populares, religiosas, míticas e até literárias, assinalam a 

descoberta do corpo e do texto como os lugares privilegiados do inacabamento, da 
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transformação permanente, como por exemplos: a mãe de Raquel que em dado momento 

transforma-se num animal semelhante a “um morcego furtivo, bebedor do sangue dos recém-

nascidos” (p. 23); o donatário Antonio Carneiro, marido de Séfora, cuja face se torna barro e o 

corpo definha “igual a dos sapos” (p. 23); o crescimento exagerado do corpo do negreiro 

Jairo
51

 que ao final da vida vê-se impossibilitado de se locomover e tem gelado “o desejo de 

incessantemente fornicar” (p. 189). 

Mário Cláudio faz do corpo das suas personagens um corpo cósmico sem limites e 

separações entre o que é da ordem material e o que é espiritual. Nesse romance, o corpo é 

movimento, estado de constante mudança por não ser considerado perfeito ou acabado. Assim 

é que Raquel, a primeira esposa de Abel, ao ser beijada levemente na fronte pelo marido “se 

converteu [ela] numa sereia que assobiava até por completo me ensurdecer” (p. 39). A menina 

que de longe a longe desaparecia da vista do marido, andando “talvez pelas nuvens, montada 

num cavalo de crina vermelha, a executar as suas maravilhas” (p. 38), fazia prosperar o 

engenho, multiplicando “de semestre em semestre” (p. 41) a quantidade de açúcar, ainda que 

não proferisse qualquer palavra. Por fim, “descoloriu-se a carinha dela até se quedar 

transparente como uma bexiga” (p. 41), até que o marido, numa atitude de despedida, pousa-

lhe o segundo beijo nos lábios, reduzindo-a a um corvo, cuja carne apodrece já na manhã 

seguinte “e só o riso brandinho da caveira” “lembrava quem ela fora”(p. 41). 

A metamorfose que se dá no corpo da esposa de Abel aponta para uma migração do 

texto sagrado para a fantasia, ampliando, ficcionalmente, o arquivo mitológico da 

composição romanesca. É no fenômeno da mutação do corpo das personagens que Mário 

Cláudio procede a uma reinvenção do livro sagrado dos judeus, seguindo o mesmo percurso 
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 Tanto o corpo de Jairo como o de Antonio Carneiro representam a ideia Barroca de “ rebaixamento” , em que o 

corpo era mostrado em sua plena organicidade: na satisfação de desejos e necessidades naturais  (comer, beber, 

nas atividades sexuais, na digestão, na eliminação de excrementos) de maneira intensificada, exagerada, porque 

se tratava de um corpo fisicamente grande. A ideia de rebaixamento, por sua relação com o ventre, remete à 

capacidade de gestação do homem, de criação, de continuidade na natureza, representando a ideia de eterno 

retorno. 
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de escritores como William Blake, Kafka, Miguel Torga e Jorge Luís Borges que 

metaforizaram criativamente os textos sagrados que compõem a Torá, lendo-os segundo a 

época em que viveram. 

 No tocante a Oríon, o ficcionista português relacionou as historias do livro sagrado 

com uma visão mágica do mundo, resultante da fusão do paganismo e do hermetismo em 

geral que estão na base de um complexo sincretismo filosófico e estético, tendência cultural 

que atravessou a Idade Média e o Renascimento para desembocar na cultura miscigenada do 

Barroco, em que conviviam a ascese mística da fé católica, a herança de antigas heresias e 

religiões pagãs e a luxúria das formas de representação estética.  

Nesse sentido, Débora é a personagem que melhor e mais representa esse corpo 

Barroco. Ser mutante, a “judia que em cobra se transmudara” (p.69), tem seu corpo marcado 

pelo exagero absorvendo da terra todas as necessidades num processo permanente de trocas 

com o ambiente, completando-se nele. A “manipuladora dos humores dos répteis” (p.70), com 

quem estabeleceu “uma relação misteriosa” (p.63), representa o corpo grotesco no sentido 

defendido por Bakhtin
52

 do inacabamento e da ligação inseparável com a terra e os animais. 

Débora é o próprio corpo aberto e incompleto, agonizante e nascente, prestes a morrer e a 

nascer, misturado ao mundo confundindo-se com animais e coisas, um conjunto material e 

corporal em todos os seus elementos: 

 

Oculta no interior do mais denso do obó, começou por levar Débora uma 

existência que ninguém conhecia. Com os animais as plantas e as rochas ia 

estabelecendo ela uma relação mistérios, parecendo que lhe acendera a 

tragédia a inteligência dos ritmos da Natureza. Atravessava a custo a luz a 

copa das grandes arvores, a configurar outros tantos troncos, e deambulava a 

infeliz por tamanha espessura com a elegância da princesa que pisasse 

tapeçarias. Uma longínqua familiaridade impelia-a ao convívio com as 

cobras que por ali abundavam, firmando com elas uma aliança indestrutível. 

Desviava-lhes os obstáculos do caminho, apontava-lhes as presas, admirava-

lhes a fascinante coloração. E deste trato advinha-lhe aos poucos o andar 
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 Referimo-nos ao célebre estudo do teórico Bakhtin, A Cultura Popular na Idade Média e no Renascimento: o 

Contexto de François Rabelais, em que discute e apresenta o florescimento do realismo grotesco no sistema de 

imagens da cultura cômica popular da Idade Média e o seu apogeu na literatura do Renascimento.    
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silencioso, a voz que se reduzia à simpleza do silvo, a textura da pele que se 

tornava escamosa e escorregadia (p. 63). 

 

O excerto acima flagra um dos momentos de metamorfose pela qual passa o corpo de 

Débora que mais tarde assumirá outras dimensões.
53

 Logo, essa metamorfose não poderá ser 

considerada completa em momento algum, pois está situada no estágio da morte e do 

nascimento, do crescimento e da evolução. Consoante Bakhtin (1993), tempo e evolução são 

traços constitutivos da imagem grotesca e sua marca fundamental é a ambivalência: dois pólos 

da mudança, o antigo e o novo, o que morre e o que nasce, o princípio e o fim da 

metamorfose.  

Quase todos os capítulos dedicados à Débora apontam para essa aparência 

ambivalente e contraditória do corpo que em última análise resulta da justaposição ou 

sobreposição de sequências temporais gerando imagens que parecem disformes, monstruosas 

ou mesmo horrendas se vistas a partir da estética clássica que as considera como já 

estabelecidas e completas, já que são imagens ou formas que se opõem às formas acabadas e 

completas dessa tradição. No convívio com as cobras, Débora passa a ajudá-las “a libertar-se 

do invólucro que envelhecera, noutras agasalhava ao peito os ovos das que, uma vez rompida 

a casca, se botavam a mamar-lhe gulosamente as tetas” (p.65). Todas essas atitudes da judia 

“não surpreendiam o facínora do Sabugal” (p. 65), Gaspar Redondo, que se entretinha na 

tarefa de caçar macacos e garças-rateiras “que oferecia depois à comparsa dos seus dias” (p. 

65), ele também semelhante a um “animal” profundamente mergulhado na “estranha 

sequencia de acontecimentos como se fizesse parte natural do universo em que se inserem. 

Tudo parece aceito, se não com tranquilidade, ao menos com a passividade adquirida diante 

do que não pode ser negado.” (CALVÃO, 2011, p. 12). 

                                                 
53

 Após ter a morte dos filhos vingada pela estranha criatura que dera vida, o corpo de Débora recupera “a sua 

original configuração e volta a ser-lhe de fêmea humana o rosto, em lugar de seu arrepiante silvo de muda 

desprende-se-lhe a língua [...]” (p. 69). 
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Ao ultrapassar os limites das configurações, o corpo de Débora se transforma no 

corpo grotesco e passa a se relacionar diretamente com outras imagens grotescas em interação 

permanente. É o que acontece, por exemplo, quando a judia, ao se relacionar com Gaspar 

Redondo, “um gigante de cabeça chata, nariz esborrachado e mãos tão pequeninas que 

semelhavam as patas de uma rã” (p. 64), protagoniza a junção de dois corpos em um só, no 

momento de passagem de uma possibilidade para outra emergindo desse encontro um corpo 

novo, mostrando-se o instante da fusão no “umbral do sepulcro e do berço” (BAKTHIN, 

1993, p. 23): 

 

[...] encontrou-se Débora retalhada pelas dores do parto. Procurou os fundos 

da gruta, escancarou as pernas onde a pele ganhava consistência de uma 

couraça, e preparou-se para entregar ao Mundo o ser que Deus ou o Diabo 

determinara. E como se lhe tornasse impossível berregar, reduzidos os gritos 

naturais àquela espécie de bafo que lhe gelava os lábios, botou-se Redondo a 

espojar-se no solo, soltando os brados que a aliviassem da tortura que a 

afligia. Às tantas da madrugada, altura em que o fogo do céu deflagrava 

como uma praga sobre o penhasco, incendiando quanta vegetação o cobria, 

expeliu ela uma cousa húmida, a qual em continente se pôs a estrebuchar na 

pocilga sanguinolenta que em volta se lhe estendia (p. 67).  

  

O estranho ser gerado por Débora que em dois dias assumira “as dimensões de um 

desses ofídios que se afirma habitarem nos matagais do Brasil” (p. 67), aponta para uma 

representação de Behemoth, um dos monstros judaicos criado por Deus, cuja historia aparece 

no Livro de Jó 40: 15-24, também citado por Borges, em Manual de zoologia fantástica e O 

livro dos seres imaginários.
54

 Contrapondo-se ao texto sagrado no tocante à origem e 

seguindo o caráter ambivalente, o narrador do romance informa que o monstro engendrado 

pela hebreia tanto pode ter sido criado por Deus como pelo Diabo, numa clara referência à 
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 Nestas duas obras, Jorge Luís Borges faz uma classificação de monstros, seres imaginários e animais fabulosos 

que fazem parte da cultura judaica. No primeiro, Manual de zoologia fantástica apresenta os verbetes: 

Behemoth, Golem, Os anjos: Haniel, Kazfiel, Azriel e Aniel; no segundo, O livro dos seres imaginários, uma 

continuação desse projeto literário, o escritor argentino mantém os verbetes anteriormente elaborados, acrescidos 

de Lilith, alguns Demônios do Judaísmo e o Filho de Leviatã. Sabe-se, que a maior parte dos monstros judaicos 

catalogados por Borges, em ambos os livros, tem sua origem na Bíblia. A Torá representa para esse povo a maior 

fonte de seu legado cultural, mantendo-a como uma cultura coesa e unida, mesmo com todas as tentativas de 

extinção, perseguições e ameaças, justificando, assim, as origens de seus mitos. 
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visão dualista do bem e do mal que os judeus adquirem por influência dos  babilônios durante 

o período de exílio.
55

 Behemoth, no texto sagrado é descrito como vigoroso e musculoso 

animal terrestre enviado por Deus para matar Leviatã. Os dois teriam uma grande batalha e 

morreriam, mas Behemoth sairia vitorioso por cumprir sua missão. 

Numa métafora do livro sagrado judaico, o “trasgo em forma de reptíl que Débora 

produzira”, tinha por objetivo vingar a morte dos irmãos Laburúcio e Requitoles, devorados 

num ritual antropofágico pelos homens-leopardos, que contaram com a participação do irmão 

Virgolino. Antes, porém, de cumprir seu intento, obriga os que o geraram a permanecerem na 

caverna alimentando-se dos talos que se encontravam nas redondezas, em virtude de se 

acharam vivendo “num pesadelo imerecido para o qual não saberiam designar responsável” 

(p.68). “Ao cabo de uma semana”, o monstro foge espalhando o terror e a destruição por onde 

passa:  

 

Acordavam os moradores, estremunhados e de coração aos pulos, com um 

fragor que lhes sacudia as casas, que levava a que transbordassem as 

cisternas, que espantava os muares e os bovinos. E surgiam de manhanzinha 

enormes valetas no chão, e aperceberam-se de que faltava uma porca e um 

vitelo, e até mesmo em certa ocasião, foi isso no arrabalde de Água Izé, 

desapareceu uma vaca gorda, da qual somente os cornos viriam a ser 

descobertos. (p. 68) 

 

Parece claro que o velho narrador marioclaudiano, ao invocar as forças intimidantes 

da natureza, intenta traduzir o choque entre o racional e o mítico que ocorre naquele século, 

com o abalo da cultura da razão do estrangeiro frente às culturas míticas africanas. Desse 

modo, sua narrativa parece voltada para a comprovação de feitos que, transformados em 

lendas pela imaginação do povo, passam a atuar como mitos a partir de uma subconsciência 
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 A visão dualista do bem e do mal para os judeus aparece na passagem do Antigo para o Novo Testamento, o 

que demonstra ter havido uma considerável transformação no pensamento desse povo sobre o mal. Na literatura 

apócrita do judaísmo que se desenvolveu na era pós-exílica, há inúmeras evidencias do desenvolvimento da 

angeologia e da demologia. Já em  o Antigo Testamento, sobretudo no Livro de Jó, a dualidade é o próprio 

Iahveh, isto é, ele era a origem do bem e do mal, conforme podemos verificar em Is 45, 5-7: “Eu sou Iahveh e 

não há outro [...] Eu formo a luz e crio as trevas, asseguro o bem-estar e crio a desgraça[...]” A Bíblia de 

Jerusalém, 1985, p.87.  
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coletiva de fundo etnológico, religioso e social. Assim, a história da judia Débora passa a 

alimentar o imaginário da Ilha: 

 

Divulgou-se esta historia pela Ilha de São Tomé, e comentava-se o destino 

da insólita Débora, da qual se conhecia agora o paradeiro. A fama da hebreia 

principiava a correr, e como quem conta um conto aumenta um ponto 

afirmava-se que possuía ela o dom de se transfigurar, ora de mulher 

passando a serpente ora de serpente transitando a mulher, jamais 

permanecendo sob a mesma e clara aparência. Para aquela gruta da floresta 

deram de convergir por isso os curiosos de milagres e os padecentes de 

enfermidades, arrastando-se de muletas e fazendo-se transportar de padiola, 

na esperança de que algo de extraordinário se operasse, convertendo-se-lhe a 

existência num mar de felicidade onde a moléstia não campeava, nem o 

infortúnio nem a miséria (p. 70). 

 

Essas e outras características de Débora demonstram o princípio do mito em que a 

cada nova versão são instituídas novas particularidades. Sujeita a repetições e reinvenções, a 

história da mulher que se transmudara em cobra aponta para características próprias das 

narrativas mitológicas assumindo assim uma desmedida grandeza no imaginário popular.  

Débora também parece ser uma recriação de Mário Cláudio da historia de Lilith, a 

mulher demoníaca que figura não só em textos religiosos, mas na ficção de forma exuberante. 

Muitos autores inspirados em pontos inexplicáveis sobre sua origem criaram outras possíveis 

explicações para o seu nascimento. À ela, Borges dedicou um verbete em O livro dos seres 

imaginários, e Primo Levi também, no conto “Lilith”, recria e faz, desse mito, uma 

personagem. 

Do mesmo modo que o mistério engendrado nas passagens bíblicas passou a gerar 

especulações do que Lilith fazia após ter sido criada e expulsa do paraíso, Débora, a rameira 

da ilha, também se exila no interior do obó e fez de uma gruta o seu lar, transmudando-se em 

cobra e suscitando diversas especulações acerca do seu poder de “remediar qualquer 

adversidade” (p. 70). Toda a história dessa personagem é como um arquivo aberto da origem 

do mito em que a cada referência ampliam-se as várias genealogias. A partir de uma possível 

interpretação bíblica, a narrativa de Mário Cláudio cria deslocamentos, reinvenções, e, assim, 
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a personagem assume uma multiplicidade infinita, o que acaba por criar mais de uma 

possibilidade de rastreamento do mito.  

Das facetas que o mito bíblico apresenta, as escolhidas por Mário Cláudio podem 

desenhar várias monstruosidades que vão desde a animalização da personagem à sua 

associação aos meios escusos que naturalmente podem causar medo. Nesse sentido, 

lembramos que a mulher como geradora de medo teve seu ponto alto na Idade Média, nas 

caças às bruxas como nos elucida Jean Delumeau. O filósofo afirma que, nessa época, do 

mesmo modo que o judeu a mulher foi identificada como um perigoso agente de satã 

(DELUMEAU, 1989, p. 310).  

Outros seres imaginários e animais fabulosos que fazem parte da cultura judaica, 

estão representados em Oríon como uma maneira de inscrever o arquivo de memórias 

pertencentes a um velho judeu esquecido de tudo e de todos numa desconhecida ilha do 

Atlântico e que vagueia à espera da morte. A sua narrativa possibilita interpretações e 

conhecimento dos hábitos e costumes pertencentes a uma tradição (ELIADE, 1994) da qual 

ele faz parte. Se recordarmos Calvino, para quem os mitos são “a parte escondida de toda 

história, a parte subterrânea, por que faltam ainda palavras para chegar até lá” (CALVINO, 

1977, p.77), poderemos afirmar que Oríon é um mapa ou manual de estranhos seres que 

estalam nossas estruturas cristalizadas.  
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2.2.4. Escrita: corpo da memória  

 

As linhas da minha escrita atravessam agora 

as páginas da Tora, apertadinhas umas de 

encontro  às  outras,  e  não  conservasse  eu  

na memória o que lá se diz, não alcançaria ler 

os versículos sagrados. 
  

Mário Cláudio  

 

A mão que escreve abre espaço para travessias. Viaja, pois, a escrita de Oríon pelos 

meandros da errância humana, escavando as ruínas do passado, revolvendo experiências 

dolorosas da peregrinação e do exílio do povo judeu. Materializando o rememorado, à 

maneira do tecer de Penélope, motivada pela ausência do amado Ulisses, a narrativa de Mário 

Cláudio engendra-se como fruto da luta da lembrança contra o esquecimento. Nesse jogo 

artificioso de sobreposições, a imaginação criadora instaura outras verdades por entre as 

linhas da Tora. O autor de tal façanha acredita ser mais fácil encontrar a verdade na ficção que 

nos compêndios de história: 

 

Não creio que se possa chegar a qualquer plano de liberdade sem transpor as 

paragens da ficção. Neste sentido entendo que, operando uma inventiva 

permanentemente aberta, e avessa a toda a cristalização, o romanesco se 

sobrepõe ao histórico. Quero dizer que a verdade, ou um certo rosto da 

verdade, poderá ser extraído mais facilmente dos relatos da imaginação, 

sempre multiformes, do que dos compêndios historiográficos, sempre 

tendentes à anquilose.
56 

 

Nesta entrevista, Mário Cláudio revela uma concepção de escrita que remonta, de 

certo modo, à antiguidade clássica, quando o poeta tomava para si a tarefa sagrada de lutar 

contra o esquecimento e a morte pela palavra viva e rememorativa. No entanto, 

diferentemente de Homero e Heródoto que escreviam para cantar a glória e o nome dos heróis 

como forma de lembrar os grandes feitos, o escritor português escreve para re-encenar o 

passado, fazer vir à tona ruínas e escombros das escuras águas do esquecimento. Sua escolha 
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 Oríon: Escolha da luz, escolha da sombra. Circulo de Leitores on-line. Disponível em: <circulodeleitores.pt> 

Acesso em: 25/abril/2007. 
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recai sobre a tribo de pequenos judeus violentadamente exilados e esquecidos no longínquo 

século XV. Trata-se de tentar “transmitir o inenarrável, manter viva a memória dos sem-nome, 

ser fiel aos mortos que não puderam ser enterrados. Sua ‘narrativa afirma que o inesquecível 

existe’ mesmo se nós não podemos descrevê-lo” (GAGNEBIN, 2006, p. 47).  

No contexto do romance Oríon, o esquecimento com o valor de verdade apontado 

por Weinrich, coloca-se ao lado da memória como forma de resistência, para que o indivíduo 

possa, simbolicamente, re-encenar seu passado a partir de traços identitários gravados nas 

camadas mais recônditas da memória. De certa forma, o narrador busca as verdades mais 

profundamente vinculadas à sua história e à sua noção de “ser”, que se encontram guardadas 

na escuridão da memória. 

 Importa ressaltar, no entanto, que embora seu ponto de observação esteja alocado no 

espaço solitário e arruinado do engenho, a relação com a memória é uma questão social, pois 

a coleção de histórias que traz no seu íntimo só pode ser reconstituída em decorrência de 

experiências vividas com seus companheiros e mediante todos os desdobramentos decorrentes 

dessa relação. São vidas diferentes da sua, recriadas pela linguagem e pela imaginação. 

Na condição de narrador, Abel vive o drama da ordenação das diversas vozes que 

compõem a grande malha discursiva, em busca de um sentido capaz de aproximá-lo da 

incógnita que o move a buscar seu passado, perdido “pelos quatro cantos donde os ventos 

sopram” (p. 168). Diante do vertiginoso trabalho de narrar as memórias dispersas das histórias 

às quais teve acesso, o velho se lança no mundo do passado para trazer à tona as ruínas de 

toda uma vida, reveladoras de profundos conflitos existenciais vividos pelos judeus ao longo 

dos tempos: 

 

[...] ‘Eis a duração da vida de Abraão’, lia meu paizinho, e carpiam os sinos 

da igreja a morte do Nazareno, ‘cento e setenta e cinco anos depois Abraão 

expirou, morreu numa velhice feliz, idoso e reunido à sua parentela’. 

Conheceria ele a que tribo haveria de pertencer este que esmorece aqui? 

Espalhados pelos quatro cantos donde os ventos sopram, só a admiração dos 

astros nos congrega, e debaixo deles nos assentamos à sombra da macieira 
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da vida. E os meninos que de Portugal foram exilados, cuspidos pelo 

malfazejo monarca que nem dos gritos das mães se apiedava, correspondem 

a outros tantos seixozinhos do percurso em que seguem os que nasceram da 

semente do Patriarca [...] E prosseguimos na travessia a que nos 

condenaram, e bendizemos o fado que nos calhou (p. 169).  

 

Escavar as ruínas do passado implica revolver experiências dolorosas ou 

gratificantes, recuperar imagens, ainda que distorcidas pela ação do tempo, mobilizar 

sentimentos adormecidos ou propositalmente enterrados no esquecimento. Neste sentido, a 

escrita se coloca como princípio fundador da arte da memória e do esquecimento, conforme 

reconhece Abel: 

 

E quando descem as trevas sobre a nossa miséria, se não dispusermos de 

pena, nem de graveto, nem de tinta, nem de água, ainda assim escreveremos 

a história riscando com o indicador o ar que respiramos (p. 169). 

 

A passagem indica que a luta do exilado, desde o início, é, antes de tudo, uma luta 

para manter a memória e, portanto, manter a palavra, as histórias do povo judeu que ajudam 

os homens a se lembrarem do passado e, também, a não se esquecerem do futuro. O 

protagonista investe-se na viagem pela escrita, movimentando-se entre a lembrança e o 

esquecimento, deslocando-se do presente para os locais que lhe deixaram cicatrizes. Nesse 

devir da escrita, recupera a si e a eles, certeza que o impele à busca de tantas incertezas.  

Velho, antevendo os sinais da morte, Abel sente a necessidade de encontrar uma 

maneira para que sua memória não continue a ser manipulada por outros. Neste gesto reside o 

desejo de que a memória e a identidade sejam convertidas em um texto que permita 

vislumbrar uma fratura nas manifestações oficiais da história. Como uma falsificação 

necessária, a narrativa de Oríon enuncia-se, através de outras vozes, em uma tentativa de fazer 

uma seleção diferenciada dos fatos. Talvez esta seja a garantia de que o medo de esquecer é 

apenas um fantasma que impele à lembrança. Na condição de narrador, Abel parte de uma 

experiência individual, quando foi expulso da própria história, para uma experiência coletiva, 
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dentro da história, onde descobre sua identidade rasurada: um errante, solitário e órfão. Assim, 

como tantos outros, “a carne exausta da peregrinação” (p. 169). Ao tonar visíveis os fios da 

sua origem, pela escrita, dá-se conta de que sua identidade só pode ser compreendida como 

uma elaboração provisória, já que se vê constantemente alterada por vários componentes: 

espanhóis, portugueses, cristãos, muçulmanos, africanos, cujos traços dificultam o 

restabelecimento preciso com as histórias de origem, ou com a nova origem. Lembrando 

Stuart Hall, “na diáspora, as identidades se tornam múltiplas. Junto com os elos que as ligam a 

uma ilha de origem específica, há outras forças centrípetas” (HALL, 2002, p.27). Ou seja, 

apesar de se reconhecer um dos filhos do “Patriarca Abraão”, Abel tem uma identidade fluída 

e múltipla, à qual tenta alcançar pela ação da narrativa.  

Contudo, a busca de si mesmo continua infindável, indicando e confirmando que a 

identidade é algo por escrever, pois o que fica da leitura do romance é sempre uma história em 

suspensão, algo por se finalizar, uma busca que não encontra jamais seu objeto de desejo, um 

questionamento que ronda o narrador protagonista buscando a si mesmo, nos meandros da 

memória e da escrita. 

Convém lembrar que o movimento da escrita é o da pura errância, e o escritor um 

estrangeiro, cuja marca é a busca incessante. É esta a perspectiva dos estudos de Blanchot 

para quem o ato de escrever transforma aquele que escreve numa figura sem identidade que 

está em busca de um fora, uma ausência que jamais pode ser materializada, transformada em 

presença. Logo, ao escrever Abel vivencia a solidão essencial e a irrealidade: dele mesmo, do 

outro, do mundo e da linguagem.  
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2.3. GÉMEOS: LABIRINTO DE MEMÓRIAS  

 

2.3.1. Entre a casa e o jardim: os labirintos 

 

O espaço literário é do texto: ali 

existe e ali tem vivência. O que 

não está no texto é a realidade. 

 

Ricardo Gullón 

 

O título deste item contém três signos bastante significativos para se pensar o espaço 

na composição literária de Gémeos: jardim, casa e labirinto. Todas eles se constituem como 

signos  recorrentes nos estudos filosóficos e literários nas últimas décadas do século XX e 

início do século XXI. Sobre eles, e a partir deles, muitos autores têm dedicado estudos, sejam 

como arquétipos, como símbolos, na perspectiva bachelardiana (v. A poética do espaço), 

sejam como fomentadoras de outras questões literárias, contribuições de Blanchot e Foucault 

(v. O espaço literário e O livro por vir; Linguagem e literatura, Outros espaços, 

respectivamente).
57

  

Iniciaremos com o labirinto, um dos arquétipos presentes na cultura moderna e pós-

moderna e que tem sido revisitado por vários escritores, como Octávio Paz (v. O labirinto da 

solidão), que o associou a uma metáfora do mundo moderno, e Jorge Luis Borges em cujo 

Livro dos seres imaginários escreve que a palavra vem do grego lábrys, machado de dupla 

lâmina, símbolo encontrado no palácio do rei Minos, na ilha de Creta, local identificado com 

o mítico labirinto projetado por Dédalo e habitado pelo Minotauro (BORGES, 1982, p. 98). 

                                                 
57

 Referimo-nos aos estudos de Maurice Blanchot (v. O espaço literário e O livro por vir) e Michel Foucault (v. 

Linguagem e literatura e Outros espaços ), cujas noções teóricas sobre o espaço literário permite-nos pensá-lo 

como fomentador de outras questões literárias como a linguagem, o desaparecimento do autor, a multiplicidade. 

Tanto Blanchot quanto Foucault fazem questão de frisar que é vazio o espaço deixado pela morte ou 

desaparecimento do autor. Eles não falam em autor e leitor, mas em atos de escrita e leitura. “O livro sem autor e 

sem leitor, não necessariamente fechado, mas sempre em movimento, como poderá afirmar-se segundo o ritmo 

que o constitui, se não sair de algum modo de si e não encontrar, para corresponder à intimidade móvel que é a 

sua estrutura, o exterior onde estará em contato com a sua distância? Necessita de um mediador. É a leitura.” 

(BLANCHOT. O livro por vir, 2005, p.253). 
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Embora aceita por dicionários e enciclopédias, a etimologia borgeana é contestada por 

filólogos e etimologistas. Segundo Carlos Rehermann, a palavra labor (trabalho) e intus 

(lugar fechado) teria o sentido de “trabalho para sair (se o labirinto é uma prisão); trabalho 

para entrar (se o labirinto é uma proteção para um tesouro)” (REHERMANN, 1999, p. 15). 

No primeiro caso, o centro dessa alegoria abriga um monstro; no segundo é uma vivência do 

sagrado.  

Múltiplas são as conotações simbólicas, estéticas e culturais para o labirinto; o que 

nos interessa neste trabalho, no entanto, é investigá-lo como estrutura narrativa que propicia 

diferentes vias de significação para o romance Gémeos. Destarte, levaremos em consideração 

o conceito de “obra aberta”, de Umberto Eco, para quem a estrutura da obra “torna-se 

esteticamente válida na medida em que pode ser vista e compreendida segundo múltiplas 

perspectivas, manifestando riqueza de aspectos e ressonâncias sem jamais deixar de ser ela 

própria” (ECO, 1976, p. 12). 

Aludindo a essas leituras, acreditamos que Mário Cláudio se valeu da revitalização 

destes signos para pensar a infinita arquitetura da consciência íntima de Dom Francisco, bem 

como a construção de uma trama ficcional imaginativa com múltiplas peripécias e jogos 

interpretativos. O caráter lúdico da arquitetura do texto claudiano tem seu equivalente nos 

textos do barroco português, em que a pluralidade de leitura é obtida por uma fusão híbrida de 

texto e imagem. Assim, a forte sugestão visual da narrativa, sustentada pela pintura de Goya, 

convida a inteligência do leitor a perder-se em intermináveis trajetos labirínticos, numa 

aventura entre o risco e o cálculo planejado do autor, que busca uma relação de cumplicidade 

criativa com seu leitor. 

Partindo do pressuposto de que “toda página escrita seja um mapa” (HATHERLEY, 

1973, p. 9) que não oferece regras de um programa para facilitar a decifração, faremos uma 

leitura dos signos do jardim e da casa no romance Gémeos, considerando-os espaços 
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labirínticos, no sentido blanchotiano do deserto
58

 como labirinto sem tempo e sem lugar, na 

verdade, um lugar sem lugar, onde o homem não consegue permanecer, pois, ainda que esteja 

dentro, está sempre fora. Um espaço muito mais in/definido no plano do significante do que 

no plano do significado.  

No espaço diegético de Gémeos, deparamo-nos, nas primeiras páginas, com a figura 

de um velho a observar o rio nervoso e faminto que o separa do burburinho da cidade e da 

crueza dos humanos. Ele está próximo ao jardim onde um espelho d’água confere à edificação 

da casa “algo de navio que desarvoradamente singrasse a caminho do mar” (CLÁUDIO, p. 

17-18). E tem a certeza de que fora acertada a decisão de exilar-se na Quinta em sua 

“avançada vida”. Ao final da tarde, o velho decide ingressar solenemente na casa, “já não com 

o arraganho do dono, mas com o temor do eterno aprendiz” (p. 18).  

Mário Cláudio escolheu as imagens da casa e do jardim para espacializar a história 

de Dom Francisco. Trata-se de espaços ficcionais que remetem à construção imaginária da 

Quinta Del Sordo,
59

 residência real de Francisco Goya onde se refugiou em fevereiro de 1819 

e em cujas paredes decorou as famosas Pinturas Negras. No romance os espaço do jardim e 

da casa regem o discurso, através deles o narrador autodiegético experimenta a arte, a partir 

deles a sua opinião sobre a experiência artística também é formulada.  

Na narrativa de Gémeos o jardim é um ponto de espaço que contém muitos outros, é 

o lugar onde estão, sem se confundirem, muitos dos lugares da criação e da paixão. 

                                                 
58

 Sobre o deserto, diz Blanchot: “O deserto ainda não é o tempo, nem o espaço, mas um espaço sem lugar e sem 

engendramento. Aí, apenas se pode errar, e o tempo que passa não deixa nada atrás de si, é um tempo sem 

passado, sem presente, sem promessa que só é real no vazio do céu e na esterilidade de uma terra nua onde o 

homem nunca está presente, mas sempre fora. O deserto é esse fora, onde não se pode permanecer, pois estar aí é 

sempre já estar fora...”(BLANCHOT, O livro por vir. 1984, p. 88). 
59

 Considerada “mausoléu das alucinações” de Francisco Goya, a Quinta Del Sordo foi comprada pelo pintor em 

27 de fevereiro de 1819 e lá residiu  até 1824 quando se exilou em Bordéus. Situada em Madri, na margem 

direita do rio Manzanares, e a poucos metros da ponte de Segóvia. A casa tinha dois pavimentos e deve sua fama 

às Pinturas negras, realizadas diretamente a óleo al secco sobre as paredes de duas grandes salas retangulares, 

um por cada pavimento. No andar de baixo, na sala de jantar, seis composições: A Leocádia, Dois velhos, Judite, 

La Romeria de San Isidro, El Aquelarre, Saturno devorando os filhos, Dois velhos tomando sopa. Sobre esta 

sala, com as mesmas dimensões, o gabinete de trabalho de Goya. É o compartimento onde passa mais tempo e as 

paredes também foram cobertas com a sua criação. Lá foram pintadas as telas Peregrinação a Santo Isidro, 

Asmodeo, As Parcas, A cidade nas rochas, El Perro, Mulheres rindo, Homens lendo. 
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Heterotópico, à mercê de constantes mudanças das relações, constituídas por posicionamentos 

moventes, o jardim projetado por Dom Francisco de “estreitas alamedas”, tem na sua 

geometria a reprodução de um “decalque do único sonho” do pintor: transformá-lo em “um 

parque real, maciços de azáleas e renques de buxo” (p. 62). Nele, Dom Francisco projeta o 

desejo de passear com a menina Rosarito “solevando a saia do vestidinho de abelhas bordadas 

a ouro que haveria de lhe oferecer” (p. 62). Nele, o velho Simon procura remir 

simbolicamente, pela beleza, “a lembrança de tantos mortinhos” (p. 64). Nele, a jovem 

Rosarito desabrocha para os jogos de sedução, descobre o prazer e a transgressão. 

Espaço infinito e infinitamente aberto, o jardim adquire, ao longo da narrativa, outras 

significações e posicionamentos. Em constante mudança, o espaço do jardim condensa uma 

multiplicidade de imagens e cenas que se apresentam diferentemente a partir de quem 

conseguiu fazer disso experiências. No romance, é notável a diferença de impressão entre o 

narrador autodiegético e as personagens Rosarito e Simón. Para Dom Francisco o jardim é a 

experiência do sonho e da embriaguez, “a bela aparência do mundo onírico, no qual cada 

homem é um artista pleno” (NIETZSCHE: 2005, p. 5), mas “também o grave, o triste, o baço, 

o sombrio contemplados com o mesmo prazer” (id. ib.). Espaço de criação e desejo, o jardim 

é dupla fonte das divindades Apolo e Dionísio, Eros e Tânatos, como podemos verificar nas 

confissões do velho narrador em dois momentos: 

 

Ninguém ignora que aliança estabelece um velho com o seu jardim. Percorre 

as estreitas alamedas como quem ruma ao Paraíso, remexe com um graveto 

um canteiro em busca do bolbo donde nasceu, esboroa nos dedos um torrão 

de humidade, enamorado do chão que há-de-recebê-lo. Eu dedicava ao meu 

jardim o coração de silêncio que ninguém pressentia. Desenhara-lhe a 

geométrica estrutura, o lugar que caberia a cada espécie floral, porfiava por 

ver na sua realização o decalque do único sonho que me visitava entre a 

insônia e o pesadelo. E a delimitá-lo, plantara aqueles cinco álamos brancos 

(p. 61). [...] Atravessei com a pequena o jardim do nosso amigo, e juro que 

se me afigurou aquele espaço estranhamente frio e solitário. Um orvalho 

pouco usual em tais bandas, e tão perto do meio dia, borrifava a vegetação 

como se tivesse alguém tivesse acabado de a regar. (p. 61-67). 
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A ambivalência da personagem Rosarito, ora doce, ora pérfida, impede-a de ver 

qualquer profusão de imagens simultâneas do jardim, como quer Dom Francisco. Assim, a 

menina não esboçou nenhuma admiração, nenhuma perturbação diante de uma “lesma 

brilhante, um cogumelo mumificado, um pedaço de quartzo puro” (p. 24) distraindo-se 

“entretanto com outras invenções” (p. 24) como a de seduzir “uma corte de rapazes”, 

comprazer-se na depredação de ratazanas ou no espetáculo de gula de seus “comparsas 

felinos” ao devorar “pássaros que apanhava nas armadilhas de visco” (p. 34) e, por fim, 

“despertar o gozo perverso de voyeur no seduzido. Rosarito encontra-se com o moço sob o 

olhar delirante e desejante de Dom Francisco” (ABELHA, 2007, p. 4), no jardim movente de 

Gémeos. 

“Heterotopia do desvio”,
60

 para Rosarito, o jardim é espaço por excelência da 

transgressão. No Éden, Eva, instigada e encorajada pela serpente, conduz Adão a comer do 

fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Numa perspectiva cristã, Eva
61

 é o 

sinônimo da tentação e do pecado, uma vez que a ela é atribuída a responsabilidade por 

seduzir Adão e, consequentemente, por serem expulsos do Paraíso. Tem-se aí a conhecida 

leitura da feminilidade como força emanadora da desestabilização da ordem, como natureza 

dionisíaca poderosa e destruidora da apolínea. Como no Éden, o jardim da Quinta também se 

torna o espaço da transgressão, da desobediência às leis divinas e sociais; é para onde 

Rosarito conduz “uma corte de rapazes que lhe acediam aos seus constantes caprichos” (p. 

34). 

                                                 
60

 Na conferência, intitulada Outros Espaços, proferida em 1967, mas somente publicada em 1984,  Michel 

Foucault desenvolveu o conceito de heterotopia e de utopia. Esta, segundo o filósofo diz respeito a lugares que 

não são reais; aquela se refere a lugares reais, mas que estão fora dos lugares aceitos. Para o autor, a sociedade 

produz heterotopias. Ainda, chama estes outros lugares com a denominação de heterotopia de desvio, ou seja, 

aqueles comportamentos que estão fora do que a sociedade aceita e impõe as condutas. São nestes espaços que 

para Foucault estão contidos os conflitos e tensões que se exercem pelas relações de poder de uma sociedade.  
61

 Primeira mulher presente na narrativa bíblica, Eva é uma figura ambígua, já que por um lado é sinônimo de 

tentação e desestabilização da ordem. Por outro lado, incompleta, frágil e servil. O modelo de esposa 

subserviente impresso na tradição patriarcal, sobretudo, em oposição à biblicamente ignorada Lilith. 
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Por outro lado, para Simón o jardim é o caminho que o levará ao esquecimento de 

tudo o que vira para continuar a ver e se surpreender. Torna-se para o “desafortunado” sobre 

“o qual desastres e mais desastres não cessariam de se abater” (p. 63), possibilidade de criar 

um espaço salvífico, centro escolhido como lugar perfeito e sagrado, resumo do mundo, um 

microcosmo. 

Aqui poderíamos inquirir: afinal a quem pertence esse jardim? É notável a diferença 

entre as reações de cada uma das personagens. Aqui também a escrita marioclaudiana parece 

dizer que não se pode afirmar coisa alguma sobre o espaço ficcional, pois à medida que se 

fala dele, ele é outro. O jardim da Quinta é um jardim de linguagem que está sempre por vir. 

A “fruição da flora”, com diferentes cheiros e cores, aponta para uma mobilidade do 

espaço, que o faz ser sempre outro. “Sem tamanho inteligível, um perpétuo aroma que não se 

explicitava” (p. 62) o jardim transmuda-se constantemente, sendo desfeito e refeito. Aí, o 

tempo vai sendo substituído pelo espaço que passa então a denotar o incessante movimento 

entre o fim e o começo: 

 

[...] Soprava a ventania as flores das amendoeiras que rodeavam a casa, e eu 

preparava-me para assistir ao desabrochar das tulipas, as quais cobririam a 

área, delimitada por uma meia dúzia de salgueiros, onde impusera que fosse 

enterrado o nosso jardineiro. Imaginava que romperiam as corolas como um 

hino triunfal, nutrindo-se da consternada substância do crânio do meu amigo 

desaparecido, adejando sob a doçura da aragem que costumava correr pelo 

fim da tarde. E não trabalhava, não transformava o desprezo na única razão 

da minha continuidade (p. 71).  

 

Espaço de outro espaço, infinitamente movediço, o jardim de Gémeos é metáfora da 

criação artística e, como tal, está sempre por se fazer, refletindo o ir e vir, em constante 

movimento, pois sua essência é escapar de toda e qualquer determinação. Por isso Blanchot 

afirma que a arte moderna se sustenta com seu próprio movimento, nunca está no livro, não 

pode se realizar, pois realizar-se é estabilizar-se, é firmar-se. E a obra não se firma, ela está 

sempre em movimento com o ato de leitura (BLANCHOT, 1984, p. 210-211).  
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Simultaneamente ao jardim, o leitor é levado ao interior da casa da Quinta, 

penetrando simbolicamente no mundo silencioso e fantasmagórico de Dom Francisco. 

Ingressar na casa constitui “um momento de singular solenidade” somente para o velho 

artista, pois seu desejo é o retraimento do mundo, sair do palco social para penetrar em um 

espaço supostamente regenerador e pacífico, delimitado por fronteiras físicas e psicológicas. 

Transcendendo essa imagem positiva, defendida por Bachelard, Mário Cláudio nos conduz à 

percepção da casa como centro irradiador de ruína e esfacelamento, morte e destruição. A casa 

que o romancista português escreve é um espaço que diz a finitude, logo o obscuro, o 

desconhecido. Neste sentido, não são apenas as personagens que são atravessadas pela morte, 

mas também o espaço como reconhece o próprio Dom Francisco: 

 

Que significa de fato a morada que a nos habituamos, meus senhores, senão o 

ataúde que nos há de guardar? [...] Eu ia percorrendo as divisões, e o meu vulto 

punha-se a projetar nas paredes a silhueta de um enorme bobalhão, desses quase 

redondos e de cabeça de abóbora onde fosse talhado um sorriso de orelha a orelha, 

capazes de revolver à gargalhada uma inteira romaria. Inventava para ele 

verdadeiros disparates, que pendurava das castanholas que tangia um par de rostos 

de bruxas descabeladas, que assarapantava um avarento que transportasse o 

próprio cadáver amortalhado, que comeria e beberia até lhe tocar com o dedo, 

tornando-se necessário, a fim de o salvar da morte certa e segura [...] (p.18-19). 

 

O excerto acima contém uma importante confissão do artista: a sua aflição diante do 

infinito. A infinitude do espaço prodigioso e abominável das paredes da casa assombrou o 

velho artista, cujo desejo secreto parece ser de que tudo se apresentasse em sua finitude, pois 

“tudo o que é desmedido é destruidor” (BLANCHOT, 1984, p. 80). Por isso, nas paredes da 

casa, o artista inscreve um outro mundo, um mundo pelo avesso. Destarte, faz da morte o seu 

domínio, torna-se “Dito” essencial. Nas palavras de Blanchot (1987), faz desaparecer as 

coisas comuns do cotidiano, tal qual as abordamos no dia a dia para distanciá-las, para torná-

las alusivas, sugestivas e evocativas.  

À medida que percorre as divisões da casa, o velho artista vai acordando as 

inquietações e fantasmas que o acompanharão até o fim. No plano da memória, percorrer a 
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casa corresponde a percorrer toda a vida, não para tê-la nas mãos, mas para reviver seus 

passos na tentativa de superar o desassossego, o desequilíbrio, a consciência de incompletude 

e o temor da morte. Avançando para as estâncias de cima, o pintor pressente que se ia 

acalmando a “lida daquela jornada difícil”. Simbolicamente, os diferentes andares e cômodos 

da casa representam diferentes estados da psique, possibilitando o trânsito pelas esferas da 

mente como sugere Bachelard: 

 

A casa é um dos maiores poderes de integração para os pensamentos, as 

lembranças e os sonhos do homem. Nessa integração, o princípio que faz a 

ligação é o devaneio. O passado e o presente e o futuro dão a casa dinamismos 

diferentes, dinamismos que freqüentemente intervêm, às vezes se opondo, às 

vezes estimulando-se um ao outro. A casa, na vida do homem, afasta 

contingências, multiplica seus conselhos de continuidade (BACHELARD, 1984, 

p. 201). 

 

Descortinada pelo olhar do protagonista, a casa interior é um mundo incomensurável 

de sombras que encontra um turbilhão de forças ocultas, de desejos inconfessos, de prazeres, 

tentações, bruxas e figuras fantasmagóricas. Mergulhado nesse abismo, em uma jornada em 

direção ao âmago da própria existência, Dom Francisco enfrenta o exílio imposto pela 

velhice, a surdez, o medo visceral da morte e o amor pela jovem Rosarito. Dessas 

experiências de êxtases e terrores, emerge a arte expressionista-visionária, caracterizada por 

uma fusão de máxima intensidade emocional e máxima lucidez crítica. Presenteado com os 

momentos de criação do artista, o leitor de Gémeos mergulha na pirâmide social das 

obscenidades, em cuja base agitam-se horríveis criaturas como: “o grande demônio Asmodeu, 

guloso de virgens como nenhum outro” (p. 78); a “Hécate juvenil imolando o seu cão mais 

fiel à tirania do desejo” (p. 92). 
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2.3.2. Fragmentos oníricos de sete estrelas 

 

O sonho da razão produz monstros 

Goya 

 

Enclausurado no silêncio, temendo a finitude e padecendo de amor por Rosarito, o 

velho Dom Francisco vê a si mesmo impossibilitado de projetar-se para o futuro. Encarcerado 

nessas fragilidades, frente a Saturno que lhe “assombrava os dias”, amplia-se “o velho, louco 

como nunca, por dentro de si e para além do seu inferno” (p. 39). A experiência do artista na 

velhice é a experiência da obscuridade, do não saber de si e nem da sua verdade. Trata-se de 

um ser que se esgota na caminhada, não permanecendo nunca na claridade. Numa perspectiva 

blanchotiana (2001, p.64), Dom Francisco é um ser que caminha nas “regiões fronteiriças e na 

fronteira da caminhada”. Caminhada que não abre nenhum caminho, não responde a nenhuma 

abertura, não há luz. 

 Em meio a essa obscuridade e a esse turbilhão, abrem-se as comportas do onírico, 

dos fragmentos de memória, das alucinações, oceano de reverberações, sublinhando a 

incerteza, o medo, a hesitação, elementos que configuram o fantástico, conforme nos ensina 

Todorov, e que vão convergir na matéria-prima da arte de Dom Francisco.  

Partimos daí para dizer que neste romance, Mário Cláudio retoma a prática da 

ekphrasis, numa feliz atualização da modalidade do fantástico que predomina na arte goyesca 

e que escapa aos moldes tracionais do gênero, conforme assinala Baudelaire em Escritos 

sobre arte:   

Quero apenas acrescentar algumas palavras sobre o elemento muito raro que 

Goya introduziu no cômico: quero falar do fantástico. Goya não é 

precisamente nada de especial, de particular, nem cômico absoluto, nem 

cômico puramente significativo, à maneira francesa. Sem dúvida, mergulha 

com frequência no cômico feroz e se eleva até o cômico absoluto; todavia o 

aspecto geral sob o qual vê as coisas é sobretudo fantástico, ou melhor, o 

olhar que lança sobre as coisas é um tradutor naturalmente fantástico 

(BAUDELAIRE, 2008, p.63-64) 
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Como um observador que diante da arte conjuga a percepção e o pensamento, Mário 

Cláudio faz sensibilidade e intelecto interagirem ao buscar reproduzir pelo vigor das palavras 

o caráter fantástico e onírico dos quadros de Goya numa instigante viagem da tela ao texto em 

que  

 

[...] somos assim transportados ao âmago do mundo fantástico. Num mundo 

que é exatamente o nosso, aquele que conhecemos, sem diabos, sílfides nem 

vampiros, produz-se um acontecimento que não pode ser explicado pelas leis 

deste mesmo mundo familiar. Aquele que o percebe deve optar por uma das 

duas soluções possíveis; ou se trata de uma ilusão dos sentidos, de um 

produto da imaginação e nesse caso as leis do mundo continuam a ser o que 

são; ou então o acontecimento realmente ocorreu, é parte integrante da 

realidade, mas nesse caso a realidade é regida por leis desconhecidas para 

nós (TODOROV, 1975, p. 30). 

 

Segundo Todorov, o fantástico pode ser constituído de duas formas: ora como fruto 

da hesitação entre o real e o ilusório, ora entre o real e o imaginário. É esta hesitação que o 

leitor de Gémeos experimenta questionando-se ao longo de toda a narrativa se os fatos teriam 

ou não ocorrido, ou se teriam sido construídos pela imaginação do autor.  

Neste romance, Mário Cláudio privilegia os jogos do imaginário, deixando explícita 

a sua intenção de criar um universo próprio pela palavra poética, universo lúdico e plurívoco. 

Trata-se de uma narrativa cuja lógica de construção e desenvolvimento se assemelha ao 

sonho, que podemos considerar um tipo de discurso que transcende as fronteiras do tempo, 

espaço e sujeito, ao mesmo tempo em que integra imagens e ideias.  Ao longo da narrativa, 

diversas alusões são feitas aos sonhos de Dom Francisco, decorrentes, literalmente, do 

conhecido quadro O Sonho da Razão Produz Monstros,
62

 (Fig. 19) no qual o artista 

adormecido é visitado por imagens que estão fora de sua compreensão e do seu controle como 
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 Referimo-nos à gravura de onde tomamos emprestada a epígrafe acima, em que, segundo dizem, Goya dorme 

enquanto libera seus monstros e fantasmas na forma de sonhos. Desfalecido sobre a mesa de trabalho, o pintor 

espanhol está rodeado de animais e sombras ameaçadoras de outros animais que se aproximam. Destaca-se a 

figura de um gato de olhos bem abertos que tudo espreita. O desenho data de 1797 e tem a seguinte nota: 

“Idioma Universal”. Embora a imagem baste a si mesma, mais tarde, quando passou a suscitar inúmeras 

interpretações, o próprio Goya escreveu o seguinte comentário: “A fantasia separada da razão produz monstros 

impossíveis; aliada a ela, é a mãe de todas as artes e produz maravilhas” (VALLENTIN, s/d, p.144). 
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a adverti-lo de que no limiar da razão existe um mundo fantástico com o qual nos 

encontramos no sonho, no sono. 

No romance, a arte de Dom Francisco sofre interferências de toda ordem. As imagens 

começam a se formar em sua cabeça “a meio da manhã” quando o assaltava uma soneira 

impossível, transportando-o rapidamente para “o outro lado” (p. 27) onde se revelava uma 

Rosarito de aspecto animalesco “exigindo do velhote que persistia em dormitar que o 

acompanhasse pelo futuro” (p. 27). A esse propósito convém lembrar a diferença que 

Blanchot estabelece entre o sono e o sonho. O sono pertence ao que ele chama a primeira 

noite. Refere-se à noite do silêncio e do repouso, na qual a morte é verdadeira e a palavra se 

cumpre, adquire um sentido, garantido pela profundidade do silêncio que ameniza o trabalho 

do dia. O sonho é a outra noite, onde não há sono, não há repouso; apenas aparições, 

fantasmas, mortos que circulam pela profundidade das trevas, a morte que não é 

suficientemente morte. Nessa outra noite o vazio se manifesta, o que não existe, que se 

apresenta como uma espécie de ser num contra-mundo em que o tudo-nada recomeça 

incessantemente. Esse contra-mundo recebe um nome, narra uma história e contém 

semelhança com o mundo real. 

Dom Francisco não vive o momento do sono, mas do sonho
63

 que ele ora chama 

“branda sonolência” ora “pesadelos de que não possuía a chave” (p. 37) no qual passa a 

conviver “com os monstros grosseiríssimos que o habitam” (p. 98). Nesse mundo, o velho 

pintor entrega-se a sua arte, ao fascínio da ausência do tempo, debatendo-se para domá-lo.  O 

espaço romanesco é, assim, dominado por um realismo mágico que transforma a Quinta del 

Sordo em uma casa onírica povoada de imagens e fantasmas, oriundos do contexto 

desesperador do artista, e que vão sendo freneticamente esboçados a lápis ou desenhados 

vigorosamente a óleo nas paredes da Quinta, justificando-se: 

                                                 
63

   Ao reconhecer o elemento fantástico na obra goyesca, Baudelaire chama a atenção para a presença do onírico 

na obra do artista: “De resto, há nas obras surgidas das profundas individualidades algo que se assemelha a esses 

sonhos periódicos ou crônicos que assediam regularmente o nosso sono”. (BAUDELAIRE, 2008, p.64) 
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Ele percorria as quadras da nova casa, e o frio da serra mordia-lhe os ossos 

emperrados. Assustavam-no as paredes nuas, alternando com a órbita 

esvaziada das janelas [...] E revolviam-se-lhe os fígados numa angústia 

torpe, homem sem destino, acossado pelos visitantes de capuz que não 

desistiam de o perseguir [...] E remexia na ideia o caldeirão das substancias 

que esconjurassem os espíritos maus, óleos pastosos sobre os estuques, 

amplos volumes entenebrados, uma nuvem de sinistros visitantes. Não 

tardaria a que se deitasse a confeccionar as poderosas tintas, todo um 

Inverno de pigmentos surrados, de trapos e de carvões, de asfixias e de 

adormecimentos [...] (CLÁUDIO, 2003, p. 29). 

 

Diante das paredes nuas, o pintor sente a necessidade de dar formas aos seus 

fantasmas, em uma tentativa de impedir-lhes a movimentação desgovernada, imprimindo 

também algo do seu poder, aprisionando-os com vigor e obstinação. Destarte, as visões 

agitadas de solidão tomam forma nas paredes da casa da Quinta; o caráter transformador do 

sonho que subverte o sentido e a representação das coisas fascina o velho pintor que se deixa 

influenciar pelo onírico a ponto de saltar precipitadamente da cama para rabiscar “a carvão na 

folha branca que mantém sempre ao lado o esboço do espetáculo que lhe sobreveio” (p. 98).  

Alternando as noites de pesadelos, as circunvoluções da memória ressaltam, de um 

lado, sua índole imaginativa, propensa ao fantástico; de outro as implicações das suas 

indagações ontológicas. Mergulha, pois, o velho artista no imaginário adormecido e disperso 

sob os destroços do tempo e da guerra, revolvendo o passado, desenterrando cuidados, 

perscrutando as imagens da infância em busca de uma possível compreensão de si mesmo. 

Nesse cenário de memória, imaginação e sonho, o narrador faz surgir sete personagens 

devidamente retratadas nas paredes da casa da Quinta em uma cumplicidade absoluta entre o 

texto a as telas do pintor espanhol.   

Valendo-se das famosas Pinturas Negras, de alguns quadros d'Os Desastres da 

Guerra, bem como de algumas telas da série Os Caprichos, Mário Cláudio recupera o 

invisível que se aloja no visível e transforma as figuras dos quadros de Goya em personagens 
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dotadas de secretos pensamentos que, ao serem externados, evidenciam como a percepção 

visual pode transformar a impressão pictórica em metodologia do conhecimento.  

Ao fazer sua instigada visão passear pela pintura goyesca, o escritor português, numa 

exploração fecunda, organiza sete perspectivas numa composição unificada onde os diferentes 

elementos se fundem num todo coeso.  As figuras transformadas em personagens fornecem 

informações sobre o conteúdo representativo dos quadros, bem como modifica o que se 

supunha saber sobre eles. 

O gesto de admirar o quadro faz do observador estudioso, no caso o escritor, um 

cúmplice do pintor. A comunicação artística que se encena informa, transforma, atualiza e 

inventa os meios para criar nova forma. A imagem por esse processo de transformação se 

oferece mais à leitura que à contemplação. Do ver ao teorizar em palavras, Mário Cláudio 

constrói uma linguagem própria onde a pulsação da tinta se inventa nas cores de uma escrita 

plástica, em que a fúria criadora do pintor ganha corpo sobre o papel. 

Da tela emerge traços expressionistas, emanando de forças obscuras que prefiguram 

não apenas os contornos de alguma arte romântica, como também e, sobretudo aquilo que 

nela existe de antecipação da Modernidade estética. Ao escritor compete desvendar o 

significado de tais tendências. O pesadelo da velhice a perseguir a carne jovem e ávida 

representado no passeio de duas jovens pelo mercado, porém visualizando o rosto que terão 

amanhã. O tema da jovem beleza levada ao vício pela preguiça, gosto do luxo e conselhos 

pérfidos reencontrados na Celestina, a mãe previdente. O medo mostrado em pequenos 

trechos de horror ou nas figuras de Parcas, bruxas e feiticeiras. A exploração do domínio da 

imaginação do homem, todos os seus terrores, angústias e sonhos impossíveis.  

Partindo do pressuposto de que todo ato criador exige um “élan” que se dirija à luz, 

seja qual for seu ponto de origem e o percurso individual traçado, passamos a falar sobre a 

primeira estrela a cintilar no universo romanesco. Referimo-nos ao misterioso narrador-
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biógrafo, designado pelo pronome “ele” na abertura do livro, e que divide com Dom 

Francisco a diegese de Gémeos. Trata-se de uma personagem-biógrafa que traz à cena a 

personagem biografada. Por outro lado, reflete o autor-biógrafo em um jogo de espelhos que 

favorece não somente a alternância de foco narrativo, mas também o gênero que transita entre 

a biografia e a auto-biografia, estratégia narrativa do autor que abordaremos no capítulo 

seguinte.  

O Pesquisador é uma personagem do tempo atual que se debruça sobre a memória 

artística de Goya, a fim de investigar-lhe os anos finais. Seu espaço é a Madri contemporânea 

por onde transita entre o hotel e o museu em busca dos indícios, das marcas e sinais do que 

passou para uma visão, ou melhor, re-visão da memória, a fim de apreciar o que é lembrado 

ou esquecido em relação ao passado do pintor. Trata-se de construir, segundo Mário Claudio, 

uma biografia “do sujeito, do espaço em que ele está integrado, da atmosfera em que ele vive 

e sobretudo das pessoas que a habitam, uma biografia da memória [...]” (CLAUDIO, 1999, p. 

22).  

Em busca de respostas para as suas indagações, o Pesquisador visita os “lugares de 

memória” tendo por guia não apenas o “director do Museu”, mas todos os autores, filósofos, 

historiadores e poetas que refletiram – cada qual a sua maneira e com linguagem própria da 

sua área – sobre a criação e a vida de Francisco de Goya. É no Museu, “lugar de memória”, 

com suas bibliotecas, coleções, arquivos e muitos dos seus pertences, que o pesquisador 

descortina um campo “enciclopédico” de mil possibilidades e aterradoras respostas: 

 

Do plano térreo que correspondia ao da entrada principal [do Museu] até o 

andar onde se poderiam alcançar as obras do seu pintor não mediaria mais do 

que uma quarentena de degraus, capazes de todavia lhe alterar por completo 

o rumo da existência, e muito especialmente o modo de a encarar [...] e ao 

lançar os olhos pela área das suas reflexões, se lhe afigurasse que nunca mais 

haveria ele de parar. À sua frente e num caos de linhas que se entrecruzavam 

e se desfaziam, mesclavam-se as cores dos quadros expostos, um rosto 

interrogativo, o aceno de um arvoredo, o derrube da bandeira de uma 

batalha, e nada pertencia a nada, e tudo aquilo o que ele mentalmente fora 

lhe parecia ter chegado sem remissão ao termo. Era no pavor infrene que se 
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debatia como num mar imenso, destituído de tábua de salvação [...] e o 

medo, sobretudo o medo, o medo, o medo. (p. 41-42). 

 

A imagem que subjaz a essa personagem é da obscuridade e do medo. Como Orfeu, 

ele também precisa descer ao Hades para trazer à vida o pintor que se tornará protagonista de 

Gémeos. No entanto, o seu desejo o coloca diante da impossibilidade, pois não se trata de 

tornar visível o invisível, mas, consoante com Blanchot (1987), referindo-se ao olhar de 

Orfeu, trata-se de respeitar a lei da obscuridade porque o seu desejo não é ver Eurídice na luz, 

mas na noite. Logo, é na noite, na obscuridade, que o artista das Pinturas Negras se dá a ver.  

Semelhante à personagem biografada, o pesquisador atravessa “escabrosas paisagens 

do terror” (p. 47) perseguido “pela máscara do desastre e da morte” (p. 48) para dar vida à 

obra artística. Por isso, “diariamente ia nele crescendo a insólita convicção de que a 

explicação da moléstia suprema, denunciada pelo contínuo surto do rosto de Medusa, haveria 

de depender de um agente que se implantava dentro e fora dele e que se transformaria numa 

altíssima revelação” (p. 96). É a partir dessa declaração que podemos dizer que a escrita do 

romance para o narrador-biógrafo vai se converter em produto de uma dissolução do “Eu” 

individual, como afirma Blanchot, que concebe a escritura como espaço no qual o escritor se 

perde e a obra questiona a si mesma. Condenado à “solidão essencial” que faz parte do ser, o 

narrador é levado ao monstruoso, ao absurdo, a uma negatividade desoladora, formando com 

o pintor uma dupla sintonia no tocante ao trabalho que ambos desempenham, diante do medo 

da morte e dos desafios de uma misteriosa doença.  

Outra estrela a brilhar no universo diegético do romance é Dona Leocádia, misto de 

amante e governanta que comporta a dimensão do animalesco e do monstruoso disseminada 

na produção artística goyesca. A “megera” (p. 82, 105, 119) “esgrouviada como um frango” 

(p. 87), “olhinhos de cavilosa fêmea” (p. 39) e garras de harpia (p. 87), personifica as forças 

sombrias que perseguem o artista, quer no sono, quer na vigília: “Que megera seria esta, vinda 
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dos quintos do Inferno, animada pela exibida intenção de me adoçar a viuvez, empenhada de 

facto em realizar o seu negócio de sanguessuga?” (p. 82). O campo semântico de Dona 

Leocádia auxilia na construção de uma imagem assustadora e ameaçadora, que aliada a um 

caráter sexual, expresso nos momentos em que procura os aposentos do artista, a fim de 

experimentar-lhe “a constância da virilidade” (p. 72), terminam por figurá-la como um 

verdadeiro súcubo
64

. O medo desse ente violento e perigoso, dotado de um poder 

extraordinário no campo da sexualidade, leva Dom Francisco a fechar “estrepitosamente a 

porta do quarto” (p. 72).  

Erigindo-se em figura que se contrapõe às Musas, D. Leocádia divide com a filha 

Rosarito a encarnação dos fantasmas que o velho pintor transfigura em seres pictóricos 

descarnados. Tais personagens parecem apontar para a versão do mito de Orfeu entregue às 

Ménades, seguidoras e adoradoras do culto de Dionísio e que representam uma concepção de 

inspiração demoníaca, ligada ao reino dos mortos.  

Por outro lado, o caráter do animalesco que as duas mulheres adquirem para Dom 

Francisco, ao fabular uma conspiração de bruxaria, aponta para a criação de uma atmosfera da 

época em que bruxas, feiticeiras, cafetinas ou alcoviteiras faziam parte do imaginário dos 

espanhóis. Em uma alusão a um dos recorrentes temas dos Caprichos, Dona Leocádia exerce 

o caráter da Celestina, figura tradicional do teatro espanhol, que se encarrega de orientar 

jovens mulheres no “jogo do amor”, fazendo papel de conselheira, auxiliada por alguns 

segredos de feitiçarias. A relação entre as duas figuras femininas, pauta-se em uma distorção 

em que Dona Leocádia, tal qual uma Celestina
65

, é a Mãe Má, a velha cruel e implacável que 

mostra à filha um caminho para a sobrevivência, que lhe ensina truques que, no final, 

provocarão a sua destruição: 

                                                 
64

 Súcubo: Demônio feminino que, segundo velha crença popular, vem pela noite copular com um homem 

perturbando-lhe o sono e causando-lhe pesadelos.  
65

Celestina é a personagem de um romance em diálogo de Fernando de Rojas, escrito no final do século XV, 

intitulado  La Celestina, que fez muito sucesso no teatro espanhol nos anos 1790. Provavelmente inspirado nessa 

personagem, Goya enfatizou  de maneira recorrente a relação corrupta entre mulheres mais velhas e jovens. 
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Haviam se tornando entretanto mãe e filha absolutamente inseparáveis. 

Sempre em segredinhos, atirando-me miradas ao revés, andariam 

organizando suspeitava eu, os magnos festejos da minha morte. ‘Não 

teremos muito o que esperar agora, minha querida’, avançava a matrona, ‘e 

louvado seja o Senhor por nos trazer tamanhos cuidados, o velho está pronto, 

além de mouco vai ficando cego, bem se afirma que castiga Deus, nosso Pai, 

sem pau nem pedra, e que lhe seja leve a terra, é tudo quanto desejo, e não te 

aflijas que não nos quedaremos desvalidas, conheço de que forma impor os 

direitos que nos assistem, e ademais possuímos amigos poderosos’ [...] (p. 

106). 

 

O excerto acima parece ficcionalizar um dos belos Caprichos, lâmina 28, intitulado 

“Chiton” (Fig.7), que mostra uma velha e uma jovem partilhando um segredo, cujo texto diz: 

“Excelente madre para um encargo de confianza”.  

Rosarito é a figura feminina de maior destaque no romance, com quem Dom 

Francisco experimenta o desconhecido, o obscuro e desafiador.
66

 Construída no limite da 

ambiguidade, a jovem simboliza a polarização Musas/Ménades, figuras da Antiguidade 

Clássica que ativavam a potencialidade criativa humana, ou, ainda, a cisão ancestral do mito 

anjo/demônio, tão sabiamente explorada, por exemplo, na literatura Romântica. Nessa linha 

de raciocínio acreditamos, consoante com Amaral e Martelo, que em uma versão atualizada 

para os nossos dias, tais mitos visitam o artista “essencialmente como mulheres, o que faz 

com que se revistam de uma dimensão mais carnal e mesmo erotizada, ainda quando retomam 

ambiguamente a sua antiga função de inspiração (AMARAL/MARTELO, 2006, p. 50). É este 

o papel da jovem Rosarito na vida de Dom Francisco, sobre o qual tratamos no capítulo 

anterior. 

A caracterização de Rosarito é baseada em duas perspectivas: a de um narrador 

extradiegético, pesquisador da vida, da arte e do tempo de Goya na Espanha, do século XIX, 

                                                 
66

 Na recriação fílmica de Carlos Saura, Goya em Burdeos, a jovem Rosarito tem outro papel. É para ela que o 

atormentado artista confessa temores, apreensões, passando uma herança autobiográfica nas inúmeras conversas 

que mantiveram num quarto quase vazio, despido de elementos decorativos, onde o pintor repousa e se deixa 

levar mentalmente pelas imagens que o assombram e que vai desfiando para Rosarito. Ao morrer, é por ela que 

chama no leito de morte, embora não assuma posição de musa para o artista, como acontece no romance de 

Mário Cláudio. 
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quando no imaginário masculino as mulheres figuravam como Lilith; e a de Dom Francisco, 

principal focalizador por meio de sonhos e imaginação de cenas, que tem, no presente 

diegético, cerca de 70 anos, vive imerso em um universo de referências sexuais tipicamente 

machistas e que se torna obsessivo em relação à imagem da jovem. Tanto em um caso quanto 

no outro, Rosarito é construída no limite da ambiguidade. Nela cruzam-se múltiplas 

identidades, mas, sobretudo, a de uma mulher pérfida e cruel afeita aos jogos libertinos e 

perversos.  

As razões que levam a jovem a ter um comportamento ambivalente, ora atenciosa 

dispensando cuidados ao “velho papá” ora perversamente sedutora a ludibriar o “velho 

artista”, não são objetivamente explicitadas no romance, no entanto, permitem ao leitor 

construir, com base nas atitudes e descrições da personagem, a figurativização de uma mulher 

bastante segura de suas escolhas, apesar de jovem, e que não se intimida diante das barreiras 

morais e sociais. 

A despeito do caráter duplo do feminino disseminado em mitos e na literatura em que 

a mulher aparece como fonte de toda vida, como aquela que, gera protege e alimenta o filho, 

mas também aquela que devora e corroi, que traz a morte, Mário Cláudio representa em 

Rosarito uma nova maneira de abordar o tema porque não simboliza a mulher anjo entendida 

como aquela por meio da qual o homem adquire a salvação e o equilibrio da vida, mas a 

mulher demônio, figura erotizada e senhora da sua sexualidade. A “ganapa”, “metida”, figura 

uma mulher que em tudo expressa liberdade de pensamento e de ação, rompimento com os 

padrões vigentes e que tem, sobretudo, liberdade sexual. A jovem não se deixa intimidar 

diante de qualquer julgamento moral, tanto por parte do “pai adotivo” quanto por parte da 

mãe: 

 

Rosarito ia crescendo com os ademanes que a transformavam em uma 

apreensão mais diante da minha vista cansada. Escapando-se-me à 

vigilância, iludindo a mãe com uma obediência fictícia, entregava-se à 
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expansão dos sentidos que se lhe adivinhavam pelos meneios de criança 

obstinada no cumprimento da própria vontade. (p. 33). 

  

 Não podemos deixar de considerar, entretanto, que o olhar focalizador, seja do 

narrador, seja de Dom Francisco, representa o sistema de valores dominante, que acaba por se 

sobrepor ao universo transgressor no qual transita Rosarito, independente e indiferente. É um 

olhar masculino, imerso nos valores e expectativas falocentricos, que descreve Rosarito e ela, 

embora represente a transgressão às regras morais vigentes, não deixa de, nesta representação, 

atender em primeiro plano ao universo da fantasia de Dom Francisco. O que queremos dizer, 

é que a escrita de Mário Cláudio resgata a figura feminina que aspira a um plano de 

libertação, expressividade sexual e independencia, não sem, entretanto passar pela 

condenação masculina, e por decorrência desta, pela dor, já que é submetida à violência física 

em virtude dos ciúmes do velho pintor, conforme constatamos no episódio em que é flagrada 

olhando para a “figura do macho” no canavial:  

 

Alcei-me o bastante para cobrir com o corpo estremunhado a janela donde 

resultava quejanda relaxação [...]. Não tive pulso em mim então que não a 

arrancasse do banco, a sacudisse pelos ombros, lhe aplicasse as bofetadas, 

menos da força que da intenção, em que se me desoprimia a alma [...]. 

Abateu-se Rosarito, semelhante a um espantalho desengonçado. E retornei 

lentamente, ofegando como um perro, ao cadeirão da sesta (p. 38-9). 

 

Um dos aspectos que apontam o caráter transgressor da escrita em Gémeos revela-se 

na ousadia de Mário Cláudio ao abordar o tema da menstruação na literatura. Menstruar é o 

sinal inequívoco de que a mulher fugiu à sua missão de procriar, é, portanto, a afirmação de 

uma maturidade sexual desvinculada da procriação. Não é, sem razão, portanto, que o velho 

pintor visualize no desenho da menstruação da menina a constelação de “Gémeos” 

sinalizando a morte de uma “certa Rosarito” (p. 88) para dar lugar a uma mulher segura e 

“definitivamente adulta” (p. 90). 



162 

 

Qualquer uma das lâminas dos Desastres que focalizam corpos de guerra podem ter 

servido à criação do jardineiro Simon. Com esta personagem, o narrador insere a presença do 

artista no funesto cenário de guerra contra os franceses. É como relicário vivo das 

experiências passadas que o jardineiro figura no romance. Com ele Dom Francisco percorre 

as funestas ruas de Madri, cercada pelas guerrilhas que assaltam todos os comboios, em 

detrimento do suplício da fome. Em meio à morte, à destruição e ao horror, os dois artífices, 

pintor e jardineiro, constroem uma amizade em que a discrição, o silêncio e o segredo 

expressam a lealdade entre amigos: “Com Simón partilhava eu assim longínquos segredos de 

horror que ninguém compreendia. Eram muitíssimos mais do que esses que reproduzo nas 

oitenta e cinco gravuras onde a guerra range e explode, e que constituem código ao alcance de 

toda a gente” (p. 64). 

Assim como Dom Francisco, Simon é o sobrevivente do desastre da guerra, todavia, 

diferentemente do pintor que encontra na arte a salvação, não consegue se desligar da 

experiência do terror em confronto corpo a corpo com a morte. Frustradas todas as tentativas 

de salvar-se das imagens de horror, silenciando ou esquecendo o passado, só resta ao 

jardineiro o suicídio. 

El Perro (Fig. 4) é uma das telas mais famosas de Goya e, provavelmente, serviu de 

inspiração para a criação da personagem Dom Beltrán. Reportando-se ao historiador Daniel 

Arasse, Ângela Sanna, considera a tela “uma representação ideal do seu autor e da sua 

existência”, e, até mesmo, de “uma projecção da visão do artista sobre a própria condição 

humana” (SANNA, 2007, p. 30). É esta tela que ilustra a capa de Gémeos, estabelecendo, 

certamente com o aval do escritor, sempre atento à feitura completa de seus livros, um diálogo 

com o texto: 

Numa das paredes do corredor, e no silencio abafado, luta Dom Beltrán, o 

cão, com o terrível pesadelo, porfiando por se libertar daquela duna imensa 

onde mais e mais se vai enterrando. Batem-se numa outra superfície os dois 

campónios obstinados, intentando escacar-se mutuamente os redondos 

crânios de idiotas sem remissão (p.133). 



163 

 

De forma indireta, o animal representado na capa do romance e que também figura 

no espaço romanesco apresenta seu protagonista Dom Francisco, desamparado e solitário no 

exílio, padecendo dos sintomas da velhice, marchando para a morte: “um velho pois à frente 

do seu destino” (p. 16). O cão que figura na pintura goyesca está enquadrado em um espaço 

imenso, indefinido e vazio, que concentra grande intensidade emocional, reduto da solidão 

humana, descrição análoga ao excerto acima.  

No espaço diegético do romance, Dom Beltrán surge na historia faminto, vivendo na 

miserável companhia dos ciganos até se afeiçoar a Rosarito, e se tornar o seu “fiel guarda-

costas” (p. 50). Tão logo começa a residir na Quinta, chama a atenção de Dom Francisco que 

passa a interrogar-se nas horas de “lazeres” sobre o passado daquele “desventurado”, 

adotando-o secretamente, em decorrência de perceber no “malandro a doçura com que se 

botava a lamber as mãos dos que dele se acercavam, e que perante isso de imediato se sentiam 

rendidos” (p. 50). 

Dom Beltrán é o ser que dará certo equilíbrio à vulnerabilidade do velho pintor frente 

a Rosarito. Ao acolher o animal (também castigado pela crueldade da menina), o velho 

encontra toda a afeição e compreensão que nem mesmo a sua discípula lhe concederá: 

“Enroscava-se Dom Beltrán aos meus pés, todo chagado dos pedregulhos, e doía-me o 

resfolegar do desgraçado bicho, meu companheiro sem queixas, nas fibras secretas do 

coração” (p. 107).  

À visão das qualidades do cão, sobrepõe-se outra, terrivelmente lúcida e demoníaca, 

porque do mesmo modo que o velho pintor, o animal também está à mercê do tempo. 

Desloca-se a visão para captar as múltiplas e dolorosas mudanças que Dom Beltrán enfrenta 

em decorrência da velhice, primorosamente descritas com agudeza fenomenológica:  

E o desventurado Dom Beltrán não se volvia menos talharouco do que eu. 

Prolongava como o dono as sestas pesadíssimas, estremecendo em seus 

pesadelos, os quais deveriam incluir gatos colossais que lhe apertassem o 

pescoço com um garrote, trupes de ciganos que à chicotada o obrigassem a 

executar uma pirueta. Já não retendo forças como dantes para se erguer nos 
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quartos traseiros, a apoiar as patitas da frente no meu joelho, contentava-se 

com o calor que ainda me restasse nos tornozelos (p. 107). 

 

Tem excepcional importância, na concretização da experiência temporal, o encontro 

de Dom Francisco com a natureza orgânica do animal, cujo fim iminente provoca no espirito 

do artista a tensão máxima da angústia do existir. Que é que pode ter sentido quando se chega 

a esse ponto extremo da experiência? A irrupção do Absurdo, o extremo limite onde tudo é 

deserto. O artista opta pelo silêncio, um salto para o lado oposto à expressão e à linguagem.  

Semelhante ao cão do romance Oríon que entendia os sentimentos da alma do velho 

Abel, dando-lhe a segurança de que jamais o abandonaria (p.139),                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Dom Beltrán adquire relevância ontológica, o que nos permite inferir que sob muitos aspectos 

esses animais usufruem posição análoga àquela que, na Oitava Elegia de Duíno, Rainer Maria 

Rilke lhes atribuiu.
67

 Destarte, na narrativa marioclaudiana os dois animais parecem alcançar 

o espaço aberto – o grande espaço que inclui todos os espaços, onde a luz e a sombra se 

fundem, onde vida e morte se complementam um ao outro.
68

 

 

 

                                                 
67

 O sentido do olhar dos animais na obra de Mário Cláudio merece estudo mais acurado. A visão da existência 

que penetra nos animais vai ainda mais longe, possibilitando àquele que olha em seus olhos atingir o ponto 

extremo da experiência do existir.  Perspectiva que se aproxima da visão de Rilke na Oitava Elegia que 

transcrevemos alguns versos a seguir:  

      Com todos os seus olhos, a criatura vê o Aberto. 

      Nosso olhar, porém, foi revertido e como armadilha 

      se oculta em torno do livre caminho 

      O que está além, pressentimos apenas 

      na expressão do animal; pois desde a infância  

      desviamos o olhar para trás e o espaço livre perdemos, 

      ah, esse espaço profundo que há na face do animal. 

      Isento de morte. Nos só vemos 

      morte. O animal espontâneo ultrapassou o seu fim; 

      diante de si tem apenas Deus e quando se move 

      é para a eternidade, como correm as fontes  

      [...] (RILKE, 2001, p. 73-74) 

 
68

 Talvez por esta razão, Abel vislumbre nos olhos do cão Belchior a constelação de Oríon: Principiou por esta 

altura definhar Belchior, o que fora meu companheiro de miséria e de solidão, reduzido a uma presença de que 

ninguém curava, muito menos que a à decifração dos grandes enigmas ia dedicando a integridade da paixão (...) 

Nos olhos abertos, limpos de qualquer névoa que lhes diminuísse a cintilação, li eu enfim claramente o contorno 

do rosto do caçador, e era como se me oferecesse ele a imensa esperança do Mundo (Oríon,p. 155-6).  
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Certamente que outro dos quadros de Goya
69

 serviu como mote para a 

ficcionalização da vida do pintor que enfrentou pela segunda vez uma “doença grave e 

perigosa”, aos 73 anos. Trata-se da personagem Arrieta (Fig.5), médico que cuida dos anos 

finais do artista e o salva da negligência conspirada pelas mulheres da casa. A capacidade de 

atenção e lealdade ao velho doente, temeroso do fim, transforma o médico em uma figura de 

afeto conquistado, pelo empenho em amenizar as “misérias da velhice”.  Com essa 

personagem, o romance apresenta uma tentativa de subversão no tratamento dispensado aos 

idosos, pois Arrieta desenvolve uma ligação de atenta solicitude com o paciente, de modo que 

este afirma, com uma ênfase comovida: “O médico prestava-me atenção que eu não discernia 

em mais ninguém [...]” (p. 122).  

Ao fazer sua instigada visão passear pelas pinturas da casa da Quinta Del Sordo, 

transformando suas figuras em personagens que povoam a alma de Dom Francisco, Mário 

Cláudio adota uma estratégia criativa que recusa os conceitos habituais de “leitura” e 

“escritura” e incita a participação do leitor para a descoberta de múltiplas vias interpretativas, 

tal como ocorre com os labirintos barrocos. Nesse universo surreal, as telas de Goya revelam-

se diante do leitor, ora como cenário para ação que é narrada, ora como a própria ação 

narrada. 

Camufladas na labiríntica teia romanesca, as telas do pintor espanhol vão se 

descortinando concomitante ao próprio texto, impelindo o leitor a descobrir pinturas reais a 

partir do ficcional. Transferidas de seu universo pictórico para o universo textual, as telas 

delineiam um perfil visível dos anos finais do artista e da sua obra.  

 

                                                 
69  Referimo-nos ao quadro intitulado Autorretrato de Goya com Dr. Arrieta, pintado em 1820, em 

agradecimento ao médico e amigo Eugenio García Arrieta como prova de sua gratidão pelo amparo recebido 

durante uma grave doença que agravou sua hemiplegia. No belíssimo quadro, Goya retratou-se agonizante, com 

o rosto pálido, a boca ligeiramente aberta, aparentemente sem forças e sustentado pelo médico, que com carinho 

e delicadeza ampara o enfermo enquanto lhe administra um medicamento por via oral. 
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2.3.3. Os lugares da memória e da arte 

 

As imagens não abrigam ideias 

tranquilas, nem ideias definitivas, 

sobretudo. A imaginação imagina 

incessantemente e se enriquece de novas 

imagens. 

                                                  

Bachelard 

 

A memória visual do poeta Simônides de Ceos, comprovada no trágico episódio de 

um banquete oferecido pelo herói Scopas
70

, atesta a existência de uma constelação fixa de 

“lugares” na memória, redimensionada no presente através da linguagem.  

Na poesia, Simônides desvela a manifestação da memória como um registro 

discursivo de imagens que remete tanto ao espaço individual quanto ao coletivo. A sala do 

banquete transformada em ruínas representa um espaço coletivo em que várias ações 

ocorriam; após a destruição do local, as cenas dessas ações passam a ser imagens que poderão 

ser recuperadas somente por meio da memória. O poeta, única testemunha do passado, detém 

a chave de entrada nesse aposento por meio da técnica de localização dos objetos e de pessoas 

no espaço rememorado. Logo, os fatos que emergem daquele espaço coletivo, provém do 

espaço individual de uma testemunha que pode ser tão fiel ao passado quanto seu poder de 

lembrar permitir, podendo, inclusive, imaginar no ato de recomposição.  

A história relatada por Simônides nos permite, de certo modo, vincular a memória à 

catástrofe, à morte e à arte literária. A necessidade de que o poeta reconheça os mortos a fim 

                                                 
70

 Trata-se do mito fundador da arte da memória, segundo a qual o poeta Simônides de Ceos (cerca de 557 a 467 

a.C), convidado para escrever um hino de louvor ao herói Scopas desagrada-o profundamente pois dois terços do 

poema eram dedicados aos irmãos Pólux e Castor. Assim, só teria direito a um terço do pagamento, sendo o 

restante pago pelos deuses. Durante o banquete, repentinamente, o teto do salão desaba sobre todos os 

convidados, com exceção de Simônides, que havia sido chamado para fora pelos deuses Pólux e Castor. Após o 

trágico episodio, o poeta é requisitado pelos familiares para identificar os corpos mutilados e desfigurados. 

Acionando a memória visual, o poeta se recorda exatamente em que local se sentara cada convidado, o que lhe 

permite identificar os mortos. 
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de enterrá-los, impõe-lhe de certa maneira narrar o inenarrável. Assim, na qualidade de poeta 

e pintor, Simônides trabalha articuladamente os métodos da poesia e da pintura: “pintura é 

poesia silenciosa; poesia é pintura que fala”. Esse episódio da Antiguidade revela a 

importância excepcional que a arte, seja a poesia seja a pintura, dá à visualização intensa. É 

preciso ver locais, ver imagens.  

A despeito das várias transformações e entendimentos que esse episódio da 

Antiguidade já teve, interessa-nos a revelação do caráter visual da memória e da sua 

capacidade de convocar os sentidos, a imaginação ou o pensamento, possibilitando, de certa 

forma, ao narrador transmitir o inenarrável. Nesse sentido, recorremos a Walter Benjamin que 

compara aquele que narra a um catador de sucata, de lixo, enfim, de cacos e detritos com a 

meta especialmente de não deixar que nada se esvaia no tempo. Esse é o papel desempenhado 

pelo velho Dom Francisco ao rememorar a traumática experiência de guerra, transformada em  

segredos de horror partilhados com o amigo Simón quando, durante a noite, caminhavam 

pelos “arredores da Cidade fumegante” (p. 63) em locais “onde se despejavam os cadáveres 

putrefatos” (p. 63). A partir desse ponto, o narrador abandona a atitude reflexiva e envereda 

pela descrição de imagens de pesadelo, violência e abjeção, como podemos constatar nas 

imagens de “carroças destroçadas, à volta das quais se abrigava um punhado de 

sobreviventes” (p. 64); nos farrapos de mães “espremendo a teta, a fim de matar a fome da 

cria raquítica” (p. 65); na faminta “velha descabelada” rilhando pacientemente um osso 

assado de algum cão (p. 65); nas pilhas de cadáveres de soldados e de seus concidadãos, todos 

vítimas da ira humana.  

O gesto de Dom Francisco é o mesmo do “narrador-sucateiro” que não tem por 

objetivo tratar dos grandes feitos, mas recolher tudo “aquilo que é deixado de lado como algo 

que não tem significação, algo que parece não ter nem importância nem sentido”, 
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transmitindo o que a tradição, oficial ou dominante, justamente não recorda. É uma 

transmissão do inenarrável, como o próprio artista reconhece: 

 

Com Simón partilhava eu assim longínquos segredos de horror que ninguém 

compreenderia. Eram muitíssimos mais do que esses que reproduzira nas 

oitenta e cinco gravuras onde a guerra range e explode, e que constituem 

código ao alcance de toda a gente. (p. 64) 

 

No conjunto das imagens rememoradas pelo velho narrador, a recuperação parcial 

das trágicas e dolorosas experiências seja porque “Destas cousas não falava com Simón” (p. 

65) resguardando a si mesmo da memória, seja porque no texto memorialístico nada pode ser 

considerado inteiriço, pois ao discurso da memória mistura-se o ingrediente da imaginação. 

Logo, a imaginação de Dom Francisco contribui para a construção da sua narrativa, porque ao 

lado da lembrança dos episódios e fatos existem as lacunas cavadas pelo esquecimento, o que 

dá vazão à inventividade do velho narrador no momento em que reconstrói a sua história.  

Ecléa Bosi, em seu livro Memória e Sociedade (1994), ressalta que a velhice é “o 

momento de desempenhar a alta função da lembrança. Não porque as sensações se 

enfraquecem, mas porque o interesse se desloca, as reflexões seguem outra linha e se 

desdobram sobre a quintessência do vivido” (p. 81). A autora ressalta ainda que lembrar não 

significa  trazer do passado um  fato  tal como ele ocorreu, mas sim  reconstruí-lo com a 

experiência do presente: “Não há evocação sem uma inteligência do presente [...] Uma 

lembrança é diamante bruto que precisa  ser  lapidado pelo espírito. Sem o  trabalho da 

reflexão e da localização, seria uma imagem fugidia.” (BOSI, 1994, p. 81). Na velhice, Dom 

Francisco sente a necessidade de (re) construir  o seu  passado. Destarte, quando lembra “não 

está descansando, por um instante das lides cotidianas, não está se entregando fugitivamente 

às delícias do  sonho:  ele  está  se  ocupando consciente e atentamente do próprio passado, da 

substância mesma da sua vida” (BOSI, 1994, p. 60). 
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Dom Francisco empreende uma (re) constituição do passado, em virtude do presente 

indeterminado onde ele está situado e vê a si mesmo como impossibilitado: “Que pode porém 

um velho diante da juventude que desabrocha?”(p. 37-38). Não há futuro para ele. Mas, sua 

ambição é recuperar a totalidade de sua experiência vivida. E o modo que encontra para 

recuperar tais experiências é através da arte, para ele, o único meio capaz de decifrar a 

significação das aparências.  

Destarte, passa-se do plano da vida ao plano da arte, pois o real já não mais pode 

satisfazer o espírito do velho artista. Logo, ele irá buscar nas profundezas do seu passado a 

exploração de um espaço interior a partir do qual irá surgir, de modo fragmentado, a “aldeia 

natal” (p. 43), os “peregrinos de Santo Isidro” (p. 59), o “cheiro fétido da escuridão” (p. 65) 

do cenário de guerra, a “dançarina [de um] botequim” implorando ajuda para o filho doente 

(p. 68), “uma certa e esplêndida mulher” convidando-o “para o seu salão de maravilhas” (p. 

69). Todos esses fragmentos da memória tornam a narrativa uma composição arquitetônica 

das lembranças rememoradas, pois “o importante para o autor que rememora, não é o que ele 

viveu, mas o tecido da sua rememoração, o trabalho de Penélope da reminiscência”, conforme 

assinala Benjamin (1994, p. 37).  

Para recuperar o passado Dom Francisco não rememora somente o tempo, mas 

também o espaço onde tais eventos ocorreram. Há, desse modo, uma relação estreita entre 

tempo e espaço em Gémeos, pois a lembrança individual seria, na verdade, um ponto de vista 

sobre a memória coletiva. Não quer dizer que estejamos diante de um tempo infinito, mas 

entrecruzado, resultado do envelhecimento de Dom Francisco (tempo externo) e das 

suasreminiscência (tempo interno). Diante de uma sociedade segregadora, em que o eu 

apresenta-se esfacelado, fragmentado e envelhecido pela ação do tempo externo, o narrador 

irá buscar na recordação da memória, o seu rejuvenescimento para enfrentar a velhice. 
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Gémeos não é a narração da vida de Dom Francisco como ela de fato foi, mas de 

uma vida lembrada por quem a viveu.
71

 A ambição do narrador marioclaudiano é, em 

essência, recuperar a totalidade da experiência vivida por meio da arte. Tanto é verdade que a 

sua história focaliza diversos momento da criação artística de Dom Francisco, cuja obra 

revelará da sociedade espanhola mais que sua existência frívola e fácil, uma realidade quase 

continuamente dolorosa e atormentada, turbulenta, uma vez que a sua arte mergulha na vida 

social, de modo a desmascarar as várias facetas que a compõem.   

Essa narrativa é um olhar retrospectivo sobre fatos passados, narrados e não-

narrados. A história já acabou, mas adquire novas feições na rememoração atualizada e 

transformada pelo artista. O sentimento de tragédia que abraça toda a obra de Goya está 

presente quando Dom Francisco se dedica a um argumento histórico determinado e 

específico. Nesse caso, ao pressentimento da morte une-se o desgosto patriótico conduzindo-o 

a uma visão dramática da aventura humana neste mundo. É neste quadro sentimental 

individual, mas simultaneamente nacional que se insere o quadro A Procissão a San Isidro, 

conhecida tela de Francisco Goya, pórtico mais que adequado para entrada no universo 

memorialístico coletivo do romance. 

Mário Cláudio dedicou um capítulo do romance às telas que se referem às romarias 

que se faziam à fonte de Santo Isidro, o padroeiro de Madri, onde Goya viveu. Transmudadas 

ficcionalmente nas paredes da “sala de jantar da casa da sua Quinta” (p. 58), as cenas figuram 

no romance inversamente ao tempo em que foram pintadas pelo artista.
72

 Assim, o primeiro 

quadro, Procissão a Santo Isidro, focaliza um serpenteado de figuras humanas de aspecto 

miserável que “Amontoam-se na urgência de divisar um clarão que os guie” (p. 57). Nesse 

                                                 
71

 É válido ressaltar que não devemos confundir o discurso da personagem Dom Francisco, narrador 

intradiegético, com o pesquisador, narrador extradiegético que cede voz à sua criação, conforme ressalta Maria 

Thereza Abelha no texto “A morte em retrato”, ao qual já nos referimos neste trabalho.. 
72

 Em 1788, Goya pintou a primeira cena da festa de Santo Isidro de forma simples e sem tensão, quase bucólica. 

Trinta anos depois Goya pinta o segundo quadro, tradicionalmente intitulado Peregrinación a La fuente de San 

Isidro, e compõe com mais treze telas o conjunto das famosas Pinturas Negras, pintadas nas paredes da casa da 

Quinta.    
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amontoado de humanidade de rostos contorcidos, figura o pintor, “embuçado para que não o 

reconheçam” (p. 57) numa inscrição do caráter biográfico da obra de arte. 

A experiência de escrita em Gémeos não se limita à vivência estritamente pessoal de 

Dom Francisco, pois prevalece uma necessidade política do narrador em revelar os impasses 

de uma guerra, a partir das ruínas e traços pessoais do artista. Assim, ao mesmo tempo em que 

se abre às dimensões involuntárias e inconscientes de si mesmo o protagonista do romance 

não se entrega complacentemente à vertigem infinita das lembranças, mas responde ao apelo 

do presente, já que, como disse Benjamin, é o presente que convoca o passado. Por isso, 

vence a letargia, o delírio, o sono, o medo e se põe a um fazer artístico, visando registrar 

muitas das lembranças que emergem do oceano da memória, muitas vezes sob o prisma 

visionário dos sonhos que invadem o espaço ficcional efetuando uma confluência entre os 

planos do real e do sobrenatural. 
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3. MORTE E PERMANÊNCIA 

 

3.1. As figurações da morte na literatura 

Não se pode escrever se não se 

permanece senhor de si perante a morte, 

se não se estabelece com ela relações de 

soberania. 

 

Maurice Blanchot 

 

 

 

A morte ‘é’ absoluta anulação do ‘objeto’ impensável, impossível de ser circunscrita, 

sobre a qual nenhum domínio jamais foi possível e cuja onipotência sobre nós é semelhante a 

de um deus único” (DASTUR, 2002, p. 9). Contra essa certeza lutou o legendário rei de Uruk, 

Gilgamesh, a partir do momento em que presenciou a morte do amigo Enkidu. Revoltando-se 

contra o prazo inelutável da existência humana, o grande rei empreende uma infindável busca 

pela imortalidade e cria o mote para a mais antiga epopeia da literatura. Gilgamesh existe pela 

necessidade que o homem, desde tempos imemoriais, tem de vencer a finitude. Neste sentido, 

o discurso literário baliza os contornos de uma reflexão sobre a morte. 

Se a epopeia de Gilgamesh inaugura, de alguma forma, toda a literatura, 

representando uma valiosa contribuição dos mesopotâmios no âmbito da relação do homem 

com a morte, coube aos gregos deixar o legado de um saber alicerçado no ideal de “bela 

morte” e pautado num tipo de conhecimento de duplo movimento: um proveniente da poesia 

épica e outro da Filosofia. 

Na mitologia grega Tânatos é a personificação da morte, mas não o seu agente. Faz 

parte da primeira geração dos deuses, filho da divindade Nix (Noite) e Érebo (Trevas). 

Simbolicamente Tânatos apresenta o aspecto perecível e destruidor da vida. Mas é também, 

conforme Chevalier e Gheerbrant (1999), quem introduz o homem nos mundos desconhecidos 

dos Infernos ou dos Paraísos; o que revela seu caráter ambivalente, e, de certa forma, próximo 

dos ritos de passagem. 
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Para os gregos, há uma intima relação entre a morte e a arte, pois morrer para aquele 

povo representava habitar o mundo do Hades, tornar-se uma sombra, mergulhar no 

esquecimento. A arte permitiu aos poetas daqueles tempos lembrar os mortos e expressar, de 

forma mais contundente, a experiência da finitude humana em oposição à imortalidade dos 

deuses. Para melhor compreender a relação dos gregos com a morte, recorremos a história dos 

dois heróis Ulisses e Aquiles, sobre os quais falamos no primeiro capítulo ao abordar a 

relação velhice e morte. Apenas para relembrarmos a história, Aquiles escolheu a morte em 

combate para ser elevado acima da condição humana, o que lhe garantiu usufruir da honra 

imperecível de ser tema da poesia épica, que para os gregos representava a única maneira de 

triunfar sobre a morte. Trocando a extensão pela intensidade, Aquiles se eterniza no canto dos 

poetas.  

Ulisses, ao contrário, é o herói que envelhece, enfrentando interminavelmente o 

temor da morte não somente pelo receio da destruição física do corpo em virtude de estar à 

mercê das marcas erosivas do tempo, mas pelas inúmeras possibilidades que poderiam fazer o 

herói de Ítaca sucumbir à morte. Da experiência que adquire em cada jornada, uma razão para 

o canto épico. Jeanne Marie Gagnebin considera a vitória de Ulisses sobre a morte a sua 

consagração como narrador: “Ulisses só se torna um aedo exemplar porque ele vive muitas 

aventuras e sofre muitas provações, sem dúvida, mas também porque ele sabe rememorá-las 

e, tal como um aedo sabe tomar a palavra na Corte do Rei Alcino e cantar/narrar suas 

provações” (GAGNEBIN, 2006, p.36). 

Ainda no âmbito do mundo grego, porém no terreno filosófico, Platão nos relata, no 

Fédon, a finitude singular de Sócrates, selando neste discurso a correspondência entre morte e 

filosofia. “A invenção da filosofia, coincide, assim, com a de um outro discurso sobre a morte 

e que é proposto pela mitologia ou a teologia e que implica desde o início uma 

correspondência entre morte e filosofia, a qual será o horizonte de todo o discurso platônico 
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sobre a morte.” (DASTUR, 2002, p. 33) Esta outra forma de refletir sobre a morte advoga a 

tese da imortalidade da alma, dando à morte o sentido de travessia e não de fim, a partir dos 

últimos instantes de vida do filósofo ateniense que caminha com coragem e serenidade para o 

fim, na certeza de que o oficio de toda sua vida fora uma longa preparação para estar morto: 

 
É chegado o momento que eu exponho a vós, que sois meus juízes, as razões 

que me convencem de que um homem, que haja se dedicado ao longo de 

toda existência à filosofia, deve morrer tranquilo e com a esperança de que 

usufruirá, ao deixar esta vida, infinitos bens [...] Os homens não sabem que 

os verdadeiros filósofos trabalham durante toda sua vida na preparação de 

sua morte e para estar mortos; por ser assim, seria ridículo que, depois de ter 

perseguido este único fim, sem descanso, recuassem e tremessem diante da 

morte (PLATÃO, 1999, p. 124). 

 

As palavras do filósofo atestam o seu triunfo sobre a morte e o acesso à imortalidade, 

já que não foge diante dela e, ao olhá-la face a face, a integra à vida. Sócrates não teme a 

morte, pois não acredita que a alma possa ser destruída, de modo que morrer representa, 

portanto, o nascimento para a vida verdadeira: “Eis por que não me aflijo com a minha morte; 

morrerei tendo a esperança de que existe alguma coisa depois desta vida [...]” (PLATÃO, 

1999, p. 124). 

A morte de Sócrates
73

 representa para a filosofia o lugar de reflexão sobre a finitude 

e, ainda, que o pensamento filosófico seja distinto das outras formas de pensamento, como a 

mitologia e a poesia, conforme salientou Hegel. Este acontecimento, aliado à concepção do 

“morrer tranqüilo” e com “belas palavras”, aproxima-se da “bela morte” cantada pelos gregos. 

Do mesmo modo que Platão, Montaigne e Hegel, Martin Heidegger também fez do 

discurso sobre a morte uma tentativa “de assegurar sobre ela um certo domínio tirando-lhe, 

desse modo, seu caráter de pura possibilidade” (DASTUR, 2002, p. 83). Para o autor de Ser e 

Tempo, a morte é um fenômeno da própria existência e não o seu término, com ela o homem 

                                                 
64 

Nesta obra, Platão aborda o tema da morte duplamente: como realidade física e concreta, uma vez que tudo se 

passa no dia da execução de Sócrates; como tema de reflexão teórica a pretexto da explicação sobre o estado de 

espírito do filósofo nos últimos momentos de vida. 
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conquista a totalidade da sua vida, cabendo-lhe, pois, a tarefa de assumi-la como a sua mais 

própria essência na própria existência. Para Heidegger, o homem é um “ser para a morte” e, 

ao tomar consciência disso, abre-se à possibilidade de questionar todo o seu ser, no sentido de 

que diante deste fato inelutável é que o ser humano se coloca radicalmente diante de toda a 

sua existência (presente, passado e futuro), através da qual irá encontrar a sua verdade no 

tempo. No interior dessa visão heideggeriana, há um estratagema para converter o negativo 

em positivo. A proposta do filósofo é pensar a existência sob o horizonte da morte, pois é nela 

que se manifesta a grandeza absoluta. Tornar-se livre para a morte implica, ao mesmo tempo, 

liberá-la de todos os estratagemas por meio dos quais tentamos domá-la, seduzi-la e 

neutralizá-la, para deixá-la reinar inteiramente sobre a nossa existência e atribuir-lhe, assim, a 

possibilidade de tornar-se senhora da existência do Dasein (DASTUR, p. 85-86). 

Deixando o campo estritamente filosófico, recorremos ao pensamento de Maurice 

Blanchot, cujos estudos têm contribuído enormemente para uma outra reflexão sobre a morte. 

Pautado no pensamento de Friedrich Hegel e Martin Heidegger, este escritor francês, misto de 

ficcionista, critico literário e filósofo, pensa a morte como uma presença que temos que 

aprender, reconhecer, encontrar, sem sustos nem entusiasmos. Para o autor de O espaço 

literário, “a morte é o lado da vida que não está voltado para nós nem é iluminado por nós; 

cumpre tentar realizar a maior consciência possível de nossa existência que reside nos dois 

reinos ilimitados e se alimenta inesgotavelmente dos dois” (BLANCHOT, 1987, p. 130).  

 Utilizando dessa citação de Rilke, Blanchot evidencia o quanto a morte está presente 

na vida, e vice-versa, mas, sobretudo, o quanto, além dos nossos domínios, a morte funciona 

como algo que não nos cabe recusar, tampouco julgar, mas tão somente aceitar e ter com ela 

um convívio pacífico, vital, como a passagem ou etapa de algo que é nosso, mas nos escapa o 

domínio. 
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 Além de Rilke, Blanchot dedicou parte considerável da sua obra a Kafka, autor que 

mantém com a morte uma relação de soberania: “o que escrevi de melhor fundamenta-se 

nessa aptidão para poder morrer contente” (apud BLANCHOT, p. 86). Para Blanchot esta 

revelação de Kafka reflete uma “intimidade feliz” do escritor com a morte, associando “sua 

capacidade de bem escrever ao poder de bem morrer” (id. ib. p. 88), em outras palavras, a 

morte se torna combustível dinamizador da obra de arte. Revela ainda a capacidade do 

escritor de satisfazer-se com a morte, encontrando nessa insatisfação a suprema satisfação e 

contentamento. “Contentamento que está, pois, muito próximo da sabedoria hegeliana, se esta 

consiste em fazer coincidir a satisfação e a consciência do eu, em encontrar no negativismo 

extremo, na morte convertida em possibilidade, trabalho e tempo, a medida do absolutamente 

positivo” (id. ib., p. 88). 

Essa dimensão positiva, na perspectiva blanchotiana, se concretiza no ato da escrita 

estabelecendo com a morte uma identidade secreta. A escrita, portanto, constitui-se por meio 

da tentativa de confrontar o sujeito com sua própria finitude, a qual configuraria o fundamento 

invisível da própria linguagem. Segundo Hegel, a linguagem é uma potência de morte, pois o 

símbolo implica a ausência do mundo das coisas, ou seja, dar nome às coisas implica anulá-

las em sua existência real. A esse respeito, Blanchot afirma: “quando eu falo, reconheço que 

só existe palavra porque o que ‘é’ desapareceu naquilo que o nomeia, fulminando para tornar-

se a realidade do nome: a vida desta morte, eis o que é admiravelmente a palavra [...]” 

(BLANCHOT, 2001, p. 77). Blanchot também experimenta, na escrita, uma estranha 

aproximação com a morte e, em O Espaço Literário, faz surgir várias questões que cintilam 

entre escrita, pensamento, vida e morte. 

Para refletir sobre a relação escrita e morte, Blanchot fez uma distinção entre 

linguagem comum e linguagem literária, considerando: uma corriqueira e outra “essencial”; 

uma não passa de instrumento subordinada ao mundo, aos fins práticos da comunicação, a 
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outra constitui seu próprio mundo, funda sua própria realidade. Na linguagem literária as 

palavras perdem a sua função designativa e não se satisfazem em preencher o espaço vazio de 

algo que precisa ser nomeado e que se refere ao mundo exterior, como acontece na linguagem 

comum. É na impossibilidade e na carência do dizer que a linguagem “essencial” justifica a 

sua existência. Eis o que afirma Blanchot em seu texto “A literatura e o direito à morte”, a 

respeito da distinção entre linguagem comum e linguagem literária: 

 
A linguagem corrente chama um gato de gato, como se o gato vivo e o seu 

nome fossem idênticos, como se o fato de nomear não consistisse em reter 

dele somente a ausência, o que ele não é. [...] A linguagem comum 

certamente tem razão, a tranquilidade tem esse preço. Mas a linguagem 

literária é feita de inquietude, é feita também de contradições. [...] De um 

lado, numa coisa, só se interessa por seu sentido, por sua ausência, e essa 

ausência ela desejaria alcançar absolutamente nela mesma e por ela mesmo, 

querendo alcançar em seu conjunto o movimento indefinido da 

compreensão. [...] Na palavra morre o que dá vida à palavra; a palavra é a 

vida dessa morte; é ‘a vida que carrega a morte e se mantém nela’. 

Admirável poder. Mas algo estava ali e não está mais. Algo desapareceu. 

Como encontrá-lo, como me voltar para o que é antes, se todo o meu poder 

consiste em fazer o que é depois? A linguagem da literatura é a busca desse 

momento que a precede. (1997, p. 313-315) 

 

Corroborando com esse pensamento, Roland Barthes, em seu livro Ensaios críticos 

(1964), faz distinção sobre a linguagem ao afirmar que a “linguagem indireta do escritor” é 

simultaneamente obstinada e desviante. Segundo o critico francês, olhar “o ponto 

profundamente obscuro para o que parecem tender a arte, o desejo, a morte, a noite” 

(BLANCHOT, 1987, p. 171) é uma situação órfica “não porque Orfeu ‘cante’, mas porque o 

escritor e Orfeu estão ambos tomados pela mesma interdição, que faz o seu canto: a interdição 

de se voltarem para aquilo que amam” (BARTHES, 1964, p. 21). Segundo Barthes, a escrita 

possibilita o nascimento e a morte da palavra, dispersando-se em uma diferença infinita pelo 

Texto, de que o sujeito pluralizado é enunciador múltiplo, nele se constituindo e se 

dissolvendo entre o prazer e o gozo (2004, p. 8). Por esta razão, o filósofo afirma: “escrever é 
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tornar-se silencioso como um morto” (1977, p. 11) assemelhando-se a Blanchot, para quem 

“escrever é morrer”. 

Em uma leitura atenta das obras de Blanchot, constatamos numerosos e diferentes 

autores como Kafka, Rilke, Höderlin, Lautréamont, Joyce e outros que de algum modo têm 

uma relação visceral com a morte. Para Silvana Oliveira (2005), esta relação se dá tanto em 

uma perspectiva humanista, que se alicerça na crença de que escrever seria uma forma de 

colocar-se ao abrigo da morte, quanto em uma perspectiva não-humanista que concebe a obra 

de arte como experiência da morte possível, que Kafka resumiu na expressão “escrever para 

poder morrer – morrer para poder escrever”. De uma forma ou de outra, em todos esses 

escritores, a certeza de que “escrever é atravessar um espaço onde o limite é a todo o 

momento superado, mas a um só tempo, pelas voltas da própria escrita, restabelecido, em um 

ciclo infindável onde impera o eterno recomeço” (OLIVEIRA, 2005, p. 5). Assim, nesse 

movimento de negação e realização, a literatura termina por se fundar, alcançando sua 

eternidade. 

Da epopeia de Gilgamesh às concepções dos filósofos modernos, este breve percurso 

demonstra que a literatura e a filosofia vêm se empenhando em constituir um discurso sobre a 

finitude humana almejando dar um sentido ao impensável que é a morte. Em ambas, mas, 

sobretudo, a partir dos estudos de Hegel, desenvolve-se uma constante pesquisa sobre o lugar 

em que a morte entra em jogo com a palavra humana. Jogo, aliás, arriscado e sem vencedores, 

pois a linguagem, nosso arsenal mais poderoso para vencer a morte, é a que mais radicalmente 

manifesta a nossa finitude, já que ela é uma potência de morte, como reconheceu Hegel. 

Portanto, “quando eu falo é a morte que fala em mim” (BLANCHOT, 1997, p. 327), isto é, 

aquilo que ao mesmo tempo me separa do ser me liga a ele. A literatura moderna constitui-se 

como um lugar privilegiado para esse jogo entre a palavra e a morte, pois, com sua linguagem 
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essencial que se faz ambígua, torna possível, como diz Blanchot, brincar com a morte, em 

uma atitude de aceitação que autoriza a trapaça da arte.  

A ficção de Mário Cláudio envereda por essa mesma direção e, tal qual certos 

filósofos e escritores, faz da escrita o lugar de uma relação e reflexão sobre a morte. Em seus 

romances, o signo da morte está inserido no próprio projeto da escritura, em uma tentativa de 

confrontar o sujeito com sua própria finitude. É à morte que alguns dos seus narradores 

recorrem para estruturar suas narrativas, estabelecendo uma relação entre esta e a linguagem, 

instrumento através do qual se manifesta a consciência da transitoriedade e da falta. Neste 

sentido, mais do que um motivo de angústia na vida humana, o tema da morte na obra do 

escritor se configura como instigante indagação não somente da própria linguagem literária, 

mas de toda forma de arte. Desses aspectos na escrita do ficcionista é que trataremos neste 

capítulo. 

 

 

3.1. AS FIGURAÇÕES DA MORTE NA ESCRITA DE MÁRIO CLÁUDIO 

 

Em lugar da morte, e para que não 

morrer da morte do outro, eu 

produzo – ou pelo menos penso 

fazê-lo – artifício, um ideal, um 

“além” que minha psique produz 

para se colocar fora dela: êx-tase. 

Belo por poder substituir todos os 

valores psíquicos perecíveis. 

 

Júlia Kristeva  

 

A morte perpassa as narrativas de Mário Cláudio na vida das personagens e na arte 

da escrita. Em seus romances a ideia de finitude, de impossibilidade, de vazio, de passagem 

do tempo, de imponderabilidade que a morte carrega consigo está nos narradores, nas 

personagens e até mesmo nos lugares. Por toda parte sobressai o desejo de ultrapassar a 
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situação-limite que assinala a condenação do homem: ele é um ser-para-a-morte. Diante dessa 

condenação, as personagens marioclaudianas refletem sobre a sua condição existencial, as 

suas experiências, o deslocamento, a falta de lugar no mundo, as formas de exílio, as 

estruturas sociais, bem como as formas de realização de si.  

O autor que começou a delinear seu projeto estético na década de 70, com o romance 

Um verão assim, se insere entre os inúmeros autores da modernidade que se encarregam de 

dizer a morte em motivo literário e estratégias narrativas, procurando expor uma negatividade 

constitutiva. Assim, em consonância com a ficção do século XX que expande e radicaliza as 

possibilidades narrativas em torno da morte e do narrador, a escrita de Mário Claudio consiste 

numa reflexão sobre o romance e seus processos narrativos, ressaltando, neste exercício, a 

inesgotável possibilidade de uma reflexão sobre a morte. Acompanhando a trajetória da obra 

do autor, desde seu primeiro livro, Um verão assim (1974), até o seu mais recente romance 

Tiago Veiga: uma biografia (2011), podemos constatar o modo como, na narrativa, direta ou 

indiretamente, a morte exerce, preponderantemente, o papel de organizadora da experiência 

ficcional. 

 Rastreando a trajetória de muitas das personagens de Mário Cláudio, verifica-se que 

a literatura do autor é um poderoso canal que liga o leitor ao mundo da morte. Nela se encena 

e ganham corpo, de forma polifônica, a memória do passado, a vivência do presente e o 

mergulho filosófico e reflexivo sobre todas essas questões. Suas  personagens e narradores, 

insistentemente velhos, inseridos no jogo de sucessos e insucessos, vão ganhando sentido à 

medida que se defrontam com  situações-limite. No romance Fuga para o Egito (1987), por 

exemplo, o leitor se depara “com um Tiepolo envelhecido a tecer considerações sobre sua 

vida e seu trabalho artístico” (CALVÃO, 2000, p.28); no último romance da Trilogia da mão,  

Rosa (1988), deparamo-nos com o diálogo emblemático entre os tempos da meninice e da 

adolescência e o tempo da velhice evocado pela narrativa, pelo viés da memória;  em Tocata 
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para dois clarins (1992) o casal Antonio e Maria encontram-se na velhice rememorando a 

vida passada e recompondo perdidos trajetos; no romance Peregrinação de Barnabé das 

Índias (1998) deparamo-nos com “dois velhos no inverno”, Vasco e Barnabé, rememorando o 

passado de glória e medo,  enfrentando a solidão da velhice; nos romances da Trilogia das 

Constelações, Gémeos (2002) e Oríon (2004), as duas  personagens enfrentam a velhice e a 

solidão refletindo, por meio   da memória, sobre as experiências vividas e sobre a morte; por 

fim, em Boa noite Senhor Soares (2008), deparamo-nos com o velho Antônio recordando seu 

passado e  a enigmática figura do Senhor Soares que tão mal conhecera e que tanto o marcara. 

Em todas estas obras, o que orienta a narrativa é uma consciência da fragilidade e da 

fugacidade da existência. Dessas leituras se depreende que, seja na evocação do passado, seja 

no enfrentamento do presente, seja porque a literatura encena esse drama na própria 

construção da trama romanesca, a morte ronda o texto do escritor português. 

Há, nos romances de Mário Cláudio, duas maneiras predominantes de narrar a morte: 

a primeira, como motivo literário,  diz respeito ao modo como o autor configura a morte em 

sua dimensão existencial e social, o que acreditamos ser, ainda que disfarçada, uma das 

maneiras de refletir sobre a “humana condição”;
74

 a segunda, como estratégia narrativa, se 

refere à secreta relação que o escritor tem com a morte e que se traduz na experiência literária. 

No primeiro caso, a escrita se aproxima de uma das formas mais produtivas de figurar a morte 

na literatura, que é aquela defendida por Walter Benjamin sobre o narrador em Nicolai 

Leskov, que consiste na defesa do espetáculo da “bela morte” quando o ancião, agonizante e 

pleno de sabedoria, torna-se capaz de narrar suas experiências revestindo-se de uma 

exemplaridade que manterá, vivos, os laços comunitários. Ainda que nem todos os narradores 

                                                 
74

 Usamos a expressão no sentido compreendido por Hannah Arendt: “A condição humana compreende algo 

mais que as condições nas quais a vida foi dada ao homem. [...] O que quer que toque a vida humana ou entre em 

duradora relação com ela, assume imediatamente o caráter de condição da existência humana. É por isso que os 

homens independentemente do que façam, são sempre seres condicionados. Tudo o que espontaneamente adentra 

o mundo humano, ou para ele é trazido pelo esforço humano, torna-se parte da condição humana.” (ARENDT, 

H. 1995, p.17) 
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de Mário Cláudio estejam exatamente no momento da morte, não estão distantes disso, haja 

vista serem velhos, convivendo com o tempo da ruína e da solidão, conscientes da sua 

pequenez e da sua fragilidade frente ao que não é eterno. . 

 É nesta perspectiva que se insere os dois romances Oríon (2002) e Gémeos (2004), 

nossos objetos de estudo, cujos narradores são dois personagens surpreendidos no tempo da 

velhice, flagrados numa viagem pelos subterrâneos do ser, superando as misérias do corpo e 

da alma, seguindo um percurso interior das sombras à luz. Abel e Dom Francisco convivem 

com o tempo da velhice e da solidão, do estar ausente de si, ainda que todavia sejam capazes 

de transformar, em experiência artística e/ou ficcional, a experiência dolorosamente vivida,  

mesmo  com a presença da morte. “Que pode porém um velho diante da juventude que 

desabrocha?” Questiona-se o narrador de Gémeos para em seguida responder: “Revolvia o 

passado, apenas desenterrava cuidados, concursos de que deveria sair vitorioso, retratos que 

se impunha concluir dentro do prazo [...]” (p. 38). Se Dom Francisco busca eternizar-se na 

pintura, é na ficção que o velho Abel encontra a possibilidade de permanência: “Que procuro 

eu Abel de Penedono, nesta tristíssima escritura? (p. 167)”. Uma possível resposta poderia ser 

considerada na declaração: “Levantei a vista da Tora onde escrevo estas memórias, e creio 

que terá entendido a mulher que me situava a alma para além da linha onde ainda são 

possíveis os perdões” (p. 153).  

No segundo caso, a morte se configura em uma experiência literária pautada numa 

relação com a escrita. Há, nos narradores dos romances do autor, uma deambulação em torno 

da finitude, discutindo, frente a essa única certeza, a crise da existência e o lugar da arte. É 

este, com efeito, o nó em torno do qual se enrosca a prosa de Mário Cláudio: uma afirmação 

do que não pode ser dito: o vazio da morte e da linguagem.  

No romance Oríon, o velho Abel registra, por escrito, o relato de experiências e suas 

reflexões desde a infância, quando foi deportado juntamente com seis companheiros para as 
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ilhas de São Tomé e Príncipe. A narrativa encena as lembranças que a memória vai aos poucos 

acordando conforme o narrador vai descobrindo o gosto pela escrita. Trata-se de um regresso 

ao passado permeado por uma tessitura minuciosa, cujo objetivo parece ser a condução do 

leitor aos meandros da errância humana, em um paradoxal jogo entre a expressão de um 

estado de espírito e a vontade de construção/desconstrução conceitual realizada, inicialmente, 

em cada uma das sete versões da história e, depois, textual, já que estas versões equivalem a 

subvariações que dialogam umas com as outras e com o texto principal. 

Neste romance o narrador aborda, em diversos momentos, a questão da morte, 

apontando para a certeza de que “somos seus contemporâneos o tempo todo” (BLANCHOT, 

1987, p. 131). Para Dalva Calvão, dentre os muitos fatos relatados pelo velho narrador, “dos 

mais líricos ou mais violentos” (p. 103), a morte é presença recorrente a partir da qual se 

constrói a história contada por Abel, 

 
[...] da morte de inúmeras crianças que não sobreviveram à travessia, tendo 

seus pequenos corpos atirados ao mar, até a morte trágica, anos depois, dos 

filhos de Débora, protagonista de terríveis e prodigiosos episódios, 

abrangendo, ainda , a morte do cão Belchior, inseparável companheiro de 

Abel em tempos de solidão e recolhimento, e a mágica e depuradora morte 

de Raquel, sua primeira mulher, cujo corpo processe em apenas algumas 

horas a metamorfose que deveria durar anos (CALVÃO, 2006, p. 103). 

 

O velho Abel ainda aponta a visão da morte de uma “multidão que se apinhava no 

convés, e que ia caindo pela borda fora a cada balanço maior” (p. 27) ou o sepultamento, por 

cinco dias, dos corpos dos afogados “que a maré trouxera à praia” (p. 27). A morte, nesse 

caso, torna-se espécie de saída e uma libertação de temores e sofrimentos para aqueles sem 

horizontes que “trabucavam na tristíssima solidão” (p. 140). Ao se referir ao “morrer 

contente”, Blanchot (1987) considera que quando a relação com o mundo normal das coisas 

está quebrada, fica-se contente por ser possível acabar com esse descontentamento da vida. 

Abel também relata o sortilégio daqueles que “singraram escassos” e que não 

escaparam às “tribulações de Israel” (p. 183), esquecidos do resto do mundo, fustigados pelos 
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vendavais que assolavam a Ilha. Esquecidos por eles mesmos, como as fêmeas que com eles 

“partilharam o amor” e que “andarão pela floresta, oferecendo-se ao que primeiro se lhes 

deparar” (p. 183). Tais enfoques apontam para uma idéia de morte que se traduz na sensação 

de vazio, de não-pertencimento, de ausência de vida em vida, de solidão e exílio que fazem 

parte de um fardo que todas aquelas crianças carregariam.  

Metaforizada, como ressalta Dalva Calvão (2006), a morte se traduz “na própria 

viagem punitiva imposta às crianças exiladas, definitivamente afastadas de suas famílias, de 

suas crenças e de sua terra, vivenciando, ao mesmo tempo, a perda do contato com o passado 

e a negação de um futuro desejado [...]” (p. 105). 

A vida na Ilha de São Tomé e Príncipe, o isolamento da floresta, a falta de contato 

com outros mundos, a saudade da família que ficara em Portugal, a sensação de ser 

estrangeiro, mesmo quando se está entre os seus, tudo isso carrega uma angustia já que 

também há morte nos lugares, nas pessoas e nas relações, justificando: 

 
Da minha Ilha contudo ninguém recebe notícia. Fustigam-na os vendavais, 

dardeja sobre ela o sol, somos crianças eternas. E tendo falecido pela maior 

parte os que comigo desembarcaram, a sua tumba permanece num local 

ignorado, e nem sequer cuidaram de envolver num lençol os defuntos. 

Cresceram, poucos, singraram escassos, e até a estes afligiram as 

tribulações de Israel. E das fêmeas que comigo partilharam o amor nada, 

nada hoje eu descubro. Andarão pela floresta, oferecendo-se ao que 

primeiro se lhes deparar, e quem recordará deste Job que por aqui vagueia, 

esfarrapado e doente? (CLAUDIO, p.183) 

 

As personagens de Oríon encontram-se mergulhadas verdadeiramente na ausência de 

horizontes, emparedadas pela solidão, esquecidas do resto do mundo, desamparadas e 

eternamente órfãs, como reconhece Abel: “somos crianças eternas”. Paradoxalmente, talvez 

seja ele a única personagem capaz de comportar uma dimensão positiva, uma vez que, 

enredado em um processo de decadência e ruína, avança, “despojado de tudo”, para o seu fim. 

“É com essa constatação que emerge de si a visceral experiência da escrita, reveladora de uma 

consciência diante da própria vida – e não apenas da vida como experiência passada, mas da 
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vida como direcionamento inevitável para a morte (CALVÃO, 2006, p. 108)”. O velho Abel 

narra a sua finitude desprovido de qualquer dramaticidade como quem caminha para a morte 

alegremente. A aptidão para “morrer contente”, a qual se refere Blanchot, sela a identidade 

secreta entre a morte e a escrita neste romance de Mário Cláudio. 

A presença insidiosa da morte também fornece o fio que articula a história do pintor 

espanhol Dom Francisco, personagem central do romance Gémeos, cujo foco narrativo ora é 

assumido por um narrador extradiegético, ora por um narrador intradiegético. Dom Francisco 

protagoniza, no conflito da criação artística, o amor, a solidão, o exílio e o temor da morte. Há 

uma ideia de morte ao longo de toda a narrativa. Não apenas porque o romance aborda a 

degradação dos corpos na guerra – “longínquos segredos de horror que ninguém 

compreendia” (p.64), o suicídio do jardineiro Simon, cujo corpo “pendente de uma corda que 

passava por um gancho na trava-mestre, balouçava” (p. 67), ou ainda “a morte coletiva e 

sangrenta que representou nas gravuras de guerra” (ALVES, 2007, p. 9). Tais episódios são o 

aparecimento da morte de maneira mais direta, mas a ideia de finitude, de impossibilidade, de 

solidão e medo que ela carrega consigo, está em tudo o que se tece.  

Os dois narradores abordam, em diversos momentos, a questão do fim da existência 

como única certeza da vida. O misterioso Pesquisador que dá início à narrativa, ao se 

defrontar com a pintura das três Parcas, tem a certeza de que nele “a morte inexoravelmente 

se implantara” (p. 42). Essa mesma certeza é confessada por Dom Francisco ao chegar à 

Quinta: “E despia-me lentamente no silêncio imensíssimo, pressentindo apenas que se ia 

acalmando a lida daquela jornada difícil” (p. 20).  

Aliás, se não pensarmos cronologicamente, podemos afirmar que o primeiro fato da 

narrativa, a partir do qual se organiza todo o testemunho do narrador, é a morte de Dom 

Francisco. Morte que vai sendo tecida paulatinamente, pois o velho pintor é um corpo 

enfermo que morre, corpo que, após a dor (ou várias, como a cegueira, a hemorroidas, os rins) 
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acaba cedendo ao mais absoluto silêncio, o da morte. Em Gémeos, os narradores descrevem, 

pois, um corpo em vida, que era estranho ao próprio “Eu” que o habitava porque as dores das 

enfermidades que afligiam Dom Francisco eram, em seu corpo, o próprio estranhamento. O 

pintor questionava a dor do envelhecer que anunciava lentamente a sua morte. Ele não se 

reconhecia no corpo enfermo, o que o fez tornar-se um  estrangeiro de si mesmo. A eternidade 

do corpo velho entrega-o a um tempo outro, um tempo da lenta consumição da vida.  

As duas narrativas Oríon e Gémeos, revelam, a cada nova leitura, diferentes recortes 

e direções presumíveis de sentido. Comparando-as, encontram-se reiterações, relações ou 

perspectivas narrativas em que as convergências de significados orientam o leitor em uma 

direção comum: a escrita e o escrever. Estratégia freqüente na obra do autor, a tematização da 

sua matéria-prima, apresenta-se a um só tempo como lembrança e relato, ou seja, a narrativa 

do que é rememorado. Nesse sentido, a linguagem ocupa um espaço importante porque parece 

desencadear, na obra do autor, a consciência de sua insuficiência enquanto instrumento de 

dizer. Esses vazios da linguagem são verificáveis tanto na temática quanto na enunciação dos 

textos. 

 Através do questionamento da representação, as duas narrativas terminam por 

propor a inelutável cisão da morte e da escrita que nos leva, pela experiência dos sentidos, a 

atravessar o vazio da própria linguagem. De certa forma, os dois romances também evocam o 

lema barroco da finitude do homem ao narrar o sentimento de solidão e abandono, o abuso 

existencial, a melancolia, o sofrimento e a ausência de humanidade no mundo que se fazem 

acompanhar de uma consciência da falta, da não aceitação do silêncio, do não saber estar só, 

no estrito limite da condição humana. Daí decorre o desejo dos narradores de ultrapassagem 

do limite humano para alcançar o inalcançável, para criar, transgredindo os sistemas 

reguladores da ordem estabelecida.  
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Situados no contexto da literatura contemporânea, os romances Oríon e Gémeos não 

pretendem representar algo, apenas apresentar. Assim, apresentam um acontecimento: dois 

velhos criam (escrevem e pintam) com a morte a espreitar o espetáculo sublime da vida e da 

criação. Esta inscrição da morte se dá através de uma escrita que explora os pontos de fuga e 

as dobras da escritura, forçando a língua a alcançar o além das suas possibilidades e das suas 

funções. Dessa forma, a linguagem se transcende e se descentra para dizer o que lhe excede, o 

que ela não possui, dissimulando-se “a nossos olhos por sua operação mesma” (MERLEAU-

PONTY, 2002, p. 32), para dar-nos acesso, “para além das palavras, ao próprio pensamento do 

autor” (id. ib., p. 32).  

Para os narradores dos romances de Mário Cláudio, a escrita permite retirar-se do 

mundo e responder ao impossível. Mas, como nem sempre tudo é o que parece ser, não existe 

resposta apaziguadora, ou seja, um fim, uma solução para alguns enigmas propostos pelos 

narradores, como: “Que procuro eu, Abel de Penedono, nesta tristíssima escritura?” (Oríon, p. 

167); “Que segredos da sua arte poderá comunicar um antigo aos que reputar de dignos de os 

receber?” (Gémeos, p. 26). As perguntas permanecem no vazio repetindo-se infinitamente 

pelas obras do autor, numa impossível busca de sentido tal qual a literatura que “morre de se 

conhecer mas vive de se procurar” (BARTHES, 1970, p. 28). Talvez porque o que menos 

importa sejam as respostas, apesar de esse parecer o objetivo da narrativa à primeira vista, 

mas, sim, a própria invenção do texto. Isto porque o desejo que nunca se alcança é o que 

move a escrita, como diz Blanchot (1987). 
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3.2. ORÍON E O EXTREMO RISCO DA MORTE 

 

 

3.2.1. Narrar para não morrer 

 
Escrever para poder morrer – Morrer 

para poder escrever.  

 

Kafka 

 

 

Narrar para não morrer é a mensagem de Sherazade ao rei Shariar em cada conto do 

Livro das mil e uma noites. A história dessa narradora, cujos fios se tornaram cânone da 

literatura ocidental, é a seguinte: o rei Shariar, depois da traição da esposa com um escravo, 

decide matar todas as mulheres com quem se case, na manhã seguinte à primeira noite de 

núpcias, no intuito de preservar-se da maldade das mulheres.  

Ao ser entregue como esposa ao vingativo rei, Sherazade arquiteta um plano que a 

livraria da morte. Para tanto, contava com seus atributos intelectuais adquiridos em “livros de 

compilações, de sabedorias e de medicina; decorara poesias e consultara as crônicas 

históricas” (CODENHOTO, 2006, p. 60). Perspicaz, a moça narra, noite após noite, histórias 

que são suspensas em seu clímax ao aproximar o romper da manhã e, assim, encanta o rei 

Shariar que revoga a violenta medida que decretara. O procedimento narrativo dessa figura 

lendária sustenta o poder da arte da palavra e da imaginação para vencer a morte. 

A grande narrativa de Sherazade é a história sobre contar histórias. Do mesmo modo 

que os fios de uma teia se entrelaçam, as narrativas da jovem esposa de Shariar interpenetram-

se em um constante recomeço: a história dentro da história. Condenada ao dizer infinito para 

afastar a morte de si, a jovem esposa corre, o tempo todo, o risco de morrer, caso sua voz se 

cale. Destarte, “falava-se, narrava-se até o amanhecer para afastar a morte, para adiar o prazo 

desse desenlace que deveria fechar a boca do narrador” (FOUCAULT, 2010, p. 268). 

“Escrever para não morrer, [...], ou talvez mesmo falar para não morrer é uma tarefa 

tão antiga quanto a fala”, comenta Foucault em A linguagem ao infinito, escrito em 1963. 
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Neste texto, o filósofo expõe a relação da escrita com a morte, apresenta sua forma de análise 

que leva em conta o ser da linguagem. Para tanto, recorre, inicialmente, às epopeias dos 

gregos, destinadas a perpetuar a imortalidade do herói, que aceitava morrer jovem para que 

sua vida, assim consagrada e glorificada pela morte, passasse à imortalidade. As narrativas de 

Flaubert, Proust e Kafka, ainda consoante com o filósofo, subverteram esse tema da escrita 

exorcizar a morte, pois em nossa cultura,   

 
[...] a escrita está agora ligada ao sacrifício, ao sacrifício da própria vida; 

apagamento voluntário que não tem de ser representado nos livros, já que se 

cumpre na própria existência do autor. A obra que tinha o dever de conferir a 

imortalidade passou a ter o direito de matar, de ser assassina do seu autor 

(FOUCAULT, 2006, p. 36).  

 

Conforme dissemos, nesse trabalho, seja como material principal seja como 

secundário, Maurice Blanchot também se dedicou à relação escrita/morte na obra de Kafka, 

afirmando que ele “parece ter reconhecido na impossibilidade de morrer, a maldição extrema 

do homem. O homem não pode escapar da desgraça, porque não pode escapar da existência, e 

é em vão que se dirige para a morte, [...] pois ele só morre para sobreviver” (BLANCHOT, 

1997, p. 85). Segundo Blanchot, as personagens de Kafka sabem que estão em um labirinto 

sem saída, o desejo de morte é para escapar dessa desgraça, ainda que não possam escapar da 

própria existência.  

Embora admita que o seu “[...] horizonte existencial é chegar a um plano onde não 

seja necessário escrever, porque não é preciso”
75

, Mário Claudio não esconde que encara a 

escrita como necessidade, como um vício: “escreve-se também para ter um pé na vida. 

Escreve-se para sobreviver”. Compreende-se nesta declaração que não se trata daquela visão 

romântica de que o escritor escreve para sobreviver. A perspectiva de Mário Cláudio é a de 

que ele escreve para escapar da própria escrita, e não de uma desgraça da existência. Seu 

compromisso com a escrita começa e acaba com ela, não reflete nem representa nada de sua 
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existência. Ele escreve para morrer nela, e para sobreviver a ela. Trata-se aqui da mesma 

contradição que vivem as personagens de Kafka, que morrem para sobreviver. Neste sentido, 

a obra de Mário Cláudio se diferencia da literatura grega homérica, pois naquela, a morte 

trazia a glória para aqueles que escolhessem a morte na juventude e o titulo de herói, 

conforme fizera Aquiles. As personagens de Oríon, não. O escritor também não. Não há 

glória, o que lhes resta é o impasse. 

Neste segundo romance das constelações, o destino do ser como morte é uma certeza 

assegurada, para o narrador protagonista, pelo “Todo Poderoso” (p. 137) ao assistir-lhe “a 

consciência de que jamais duram as glórias deste Mundo, e de que se condena à morte eterna 

quem se atrever a pôr a fé fora de Deus” (p. 137). À despeito do caráter sagrado que circunda 

essa afirmação, sobressai a terrível realidade que lhe dá a certeza de que ele está sujeito à 

mobilidade irreversível do tempo  e que nada pode alterar o passado em detrimento do 

presente. Como foi dito no primeiro capítulo desse estudo, Abel escreve para se salvar do 

mundo que se desmorona a sua volta. Em meio às ruínas, e ao conhecimento de que o ser 

humano carrega a morte dentro de si, engendrando-a, dia a dia, o narrador reenvia seus 

questionamentos acerca da vida no mundo e, principalmente, sobre os limites da obra: “que 

procuro eu, Abel de Penedono, nesta tristíssima escritura?” (p. 167). 

 Assim, seguindo a grande transformação da arte moderna, neste romance, Mário 

Cláudio desvia o foco daquele que escreve para a própria obra. Em Oríon, a escrita é um 

exercício, a “busca obscura, difícil e atormentada. Experiência essencialmente arriscada, na 

qual a arte, a obra, a verdade e a essência da linguagem são postas em causa e entram no 

espaço do risco” (BLANCHOT, 1984, p. 204). 

   Mesmo correndo o risco de algum modo transformar-se, Abel se lança na 

experiência de escrever percorrendo um caminho cujo fim se ignora, mas que, no trajeto, se 

aprende alguma coisa e, ao mesmo tempo, se deixa para trás aquilo que é impedimento para o 
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saber (BLANCHOT, 1997). A experiência da escrita torna-se para o velho a experiência com 

a obscuridade (com o ser ausente), em que o vazio se abre e faz reinar o saber, em uma 

perspectiva diferente da clareira heideggeriana,
76

: 

 
Quando caímos num poço de atribulações, olhamos para trás, e tudo parece 

corresponder à vontade de Deus. Desconhecemos o futuro, e o que importa 

para o merecermos, mas achamo-nos na posse de um tesouro luminoso, 

capaz de nos guiar na peregrinação (...) Para meu espanto maior, vagueando 

através dos escombros, visitava-me grande paz do coração, resultante da 

liberdade maravilhosa em que me deixava aqueles estado de destruição 

absoluta (p.137). 

 

A construção estrutural de Oríon deve ser pensada enquanto um comprometimento do 

autor com o ato de escrever, com a própria tessitura da ficção, que poderá significar um 

possível sentido para a existência. Assim, criando a partir de personagens um modo de ser ou 

de existir, Mário Cláudio desenvolve uma introspecção sustentada na palavra que não mais 

significa, daí brota o esvaziamento do Ego de quem escreve. Se a palavra não mais significa, 

então, resta ao autor contemporâneo pensar a construção de um modo de organizar o discurso, 

o dizer.  

Por isso, entendemos que a tessitura da ficção é fundamental para aquele que escreve, 

porque é nela que se pode encontrar a possibilidade de um sentido para a existência. É o caso 

de Abel que, ao longo da narrativa, vai engendrando um movimento de seu quase completo 

desaparecimento para que Outro fale em seu lugar: 

 

E os meninos que de Portugal foram exilados, cuspidos pelo malfazejo 

monarca que nem os gritos das mães se apiedava, correspondem a outros 

tantos seixozinhos do percurso em que seguem os que nasceram da semente 

do Patriarca. E ternos e cruéis, loucos e piedosos, a cada um ilumina a 

menorah que se situa no centro do Paraíso, e que da refulgência das sete 
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 Segundo Heidegger, buscar a verdade do ser implica desocultá-lo, num espaço de abertura, a fim de que o ente 
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este se entrega à possibilidade de vir à luz. Perspectiva, de certo modo, contrária dos pensadores Maurice 

Blanchot (2001) e Emanuel Lévinas (2000) para quem o ser não se entrega a nenhuma ontologia, ao jogo do 

claro e escuro, mas se define na obscuridade.  
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velas, espelhada Oríon, esclarece os que se abrigam à dourada aura da sua 

luz (p. 169). 

 

O Outro é justamente o desconhecido, o exilado, aquele que está liberto de toda e 

qualquer interioridade, ultrapassando o Eu, agora estranho e misterioso para ele mesmo. Ao 

tornar-se Outro, o velho judeu abre mão da certeza cartesiana do Eu, transitando, assim, da 

primeira pessoa para a terceira pessoa, destituindo-se de toda subjetividade, bem como de 

toda objetividade, para se inserir em uma paisagem desconhecida, onde todas as verdades e 

certezas consideradas universais perdem sentido. Essa paisagem é o espaço da escrita, espaço 

de questionamentos, onde desfaz-se-lhe entre os dedos semelhantes juízos (CLAUDIO, 2003, 

p. 168). 

Embora já tenhamos dito, acreditamos não ser demais repetir que Oríon é um 

romance em que o narrador diz a infelicidade do outro em detrimento do dizer a sua 

infelicidade. Blanchot nos lembra que é desse modo e só assim que a literatura se torna mais 

presente, alcançando a abrangência do mundo e tornando-se a palavra de todos. Em “Kafka e 

a Literatura”, um dos artigos que compõem A Parte do Fogo (1997), o filósofo explica essa 

“substituição estranha” da primeira pessoa do Eu para a terceira pessoa do Ele: 

 

não basta escrever: Eu sou infeliz. Enquanto não escrever nada além disso, 

estou perto demais de mim, perto demais de minha infelicidade, para que 

esta infelicidade se torne realmente a minha no modo da linguagem: ainda 

não estou realmente infeliz. Somente a partir do momento em que chego a 

essa substituição estranha: Ele é infeliz, é que a linguagem começa a se 

constituir em linguagem infeliz para mim, a esboçar e a projetar lentamente 

o mundo de infelicidade tal como se realiza nela. Então, talvez, eu me 

sentirei em causa e minha dor será sentida nesse mundo de onde ela está 

ausente, onde ela está perdida, e eu com ela, onde ela não pode se consolar 

nem se acalmar ou deleitar, onde, estranha a si mesma, ela não pertence nem 

desaparece e dura sem possibilidade de durar (BLANCHOT, 1997, p. 28). 

 

Abel escreve a infelicidade e a dor do Outro. Nele reconhecendo a si mesmo. 

Recordemos a frase: Somente expressando-se nesse novo mundo da linguagem onde toma 

forma, mergulha, se perde, se obscurece e se perpetua (BLANCHOT, 1997, p. 27), torna-se 
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o Outro, ficando, pois, consoante Blanchot, impossibilitado de dizer Eu. No processo de 

escrita, a vida individual do velho judeu é substituída por uma vida impessoal, na qual o 

ego encontra-se disperso, dissolvido, rachado e esparramado até o seu desaparecimento. 

Em seu lugar brilham outros, desconhecidos, estrangeiros e estranhos àquele mesmo que os 

inventou.  

 

3.2.2 O jogo especular da escrita 

 

[...] no texto, o agente, quem pôs 

em jogo as vidas, fica 

intencionalmente na sombra. 

 

Agamben 

 
 

Um enigmático desenho (Figura 1)
77

 do artista gráfico holandês Maurits Cornelis 

Escher, servirá como ponto de partida para refletirmos o jogo especular da escrita no romance 

Oríon. Trata-se de uma folha de papel presa a uma prancheta com um curioso e estranho 

desenho, em que figuram duas mãos que seguram, cada uma delas, um lápis. Ambas tracejam 

as extremidades de duas mangas de camisa, uma desenha o punho das vestes da outra. 

Curiosamente os braços não aparecem no desenho. As mãos parecem ser, simultaneamente, 

desenho e desenhista, uma da outra, pois uma termina no traço que inicia o delineamento da 

outra, num jogo de perspectiva circular que não nos permite imaginar qual delas surgiu 

primeiro e começou o desenho.  

A imagem de Escher, de certo modo, reflete o mito grego de Narciso, a representação 

mais evocada a propósito da escrita autobiográfica. Narciso que se contempla nas águas e se 

apaixona pela sua própria imagem é também um duplo ser: simultaneamente o eu que olha e o 
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 Todas as figuras as quais nos referimos constam enumeradas nos Anexos. . 
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outro que é olhado, o sujeito e o objeto do desejo. Narciso é, ao mesmo tempo, realidade e 

ilusão: tem um corpo verdadeiro, e enamora-se desse corpo refletido.   

O desenho refletido de Escher, e a imagem refletida de Narciso, tornam possível 

fazer uma reflexão acerca do movimento da escrita em Oríon. Tanto a imagem de uma mão 

que desenha e, ao mesmo tempo, é desenhada pela outra, quanto a imagem do movimento do 

corpo que se dobra sobre si mesmo refletindo-se, convergem para o gesto de escrita que 

Mário Cláudio inscreve no romance. Trata-se de um diálogo do autor com as poéticas 

contemporâneas, cujo intercâmbio estético e discursivo busca incidir sobre a natureza 

ficcional de sua representação, expondo as peripécias utilizadas em sua encenação, isto é, 

especula o seu próprio processo de fazer-se, fazendo-se. Tal abordagem é, segundo Sarduy, 

uma das marcas da literatura contemporânea que pode ser relacionada a uma cosmovisão 

barroca em que o caráter questionador e experimental da obra se orienta por uma clara 

intenção lúdica. Justificando:  

Assim a linguagem barroca: regresso a si mesmo, pôr em evidencia do seu 

próprio reflexo, encenação da sua maquinaria. A soma das citações e as 

emissões múltiplas de voz refutam a existência de um centro emissor uno e 

natural: fingindo nomear, o barroco suprime aquilo que denota, anula-o: o 

seu sentido é a insistência do seu jogo (Sarduy, 1996, p. 54). 

 

 

A aproximação do texto marioclaudiano ao barroco tem sido apontada constantemente 

pela critica. Paula Mourão já havia observado em parte da obra do autor “um acertar de 

bússola, ao progresso de uma escrita que por isso pode parecer barroca (...)” (MOURÃO, p. 

13). Maria Thereza Abelha também assinala essa característica na obra de Mário Cláudio: “É 

com novidade e ousadia que se combinam, na escrita da ‘estranha obra’, através de um 

consciente trabalho de linguagem, o discursos paratático e polissindético com que se 

transmitem as lendas, o preciosismo verbal e o ornamento figurativo de cariz barroca (...)” 

(ALVES, 1999, p.367). Em outro texto, Thereza Abelha ainda reafirma: “Não há dúvida de 

que a escrita de Mário Cláudio, sempre barrocamente extraordinária, é uma das mais bem 
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construídas da literatura portuguesa actual” (ALVES, 1991, p.94). A par do geral “estilo 

neobarroco”, Dalva Calvão assim afirma:  

 

Em sua configuração do “excepcional”, confirma-se, pois, a afinidade do 

texto de Mário Cláudio com o pensamento contemporâneo, com o “gosto” 

definidor de nossa idade neobarroca, como pretende o estudioso italiano, ou 

pós-moderna, segundo a denominação divulgada por tantos outros 

pensadores, onde a valorização do fragmento denuncia a consciência do 

caráter essencialmente descontinuo da escrita que, opondo-se a qualquer 

ideia de totalidade, permite a instalação de significados exatamente em seus 

intervalos (CALVÃO, 2000, p. 172-173). 

 

 

Ao ser questionado sobre a afirmação dos críticos de ser um escritor barroco, Mário 

Cláudio disse: 

Penso que o barroco é de e todos os estilos o menos aleatório, o mais 

obcecado, preocupado com simetrias. A ideia de que corresponde no campo 

das artes a uma irrupção dionisíaca não me parece bem fundamentada. O 

barroco é um estilo de tese e antítese. (...) A argumentação de que é um estilo 

descabelado, desgrenhado, não parece defensável dizer. Dizer-se que a 

minha poesia é barroca aqui e ali é um cumprimento: sinal de que é rigorosa: 

a poesia de um homem que sabe do seu ofício. (CLÁUDIO, 1999, p.24) 

 

Retomando à diegese do romance constatamos o domínio de um “neobarroco jogo de 

espelhos” em que dobrando e desdobrando-se, repetindo e retornando sobre si mesma, a 

escrita torna-se sua própria imagem, num efeito que pode ser chamado especular, (como no 

drama de olhar e ser olhado). A escrita fala de si mesma para ser falada por ela própria, não 

dizendo outra coisa senão o fato de que ela fala de si incessantemente, conforme podemos 

constatar no episódio em que o narrador Abel transcreve, no próprio texto, o que escrevera no 

passado, vejamos: 

 

Percorro as folhas dos meus livros, e leio o que neles escrevi, há-de haver 

uns doze anos. “A borrasca empurrou a nau para a baía, vimo-la acolá, batida 

pelos ventos e pelas ondas, de mastros partidos, e aquela multidão que se 

apinhava no convés, e que ia caindo pela borda fora a cada balanço maior.” 

Envolvidos no rumor da tempestade, ouviam-se os gritos dos escravos e as 

ordens de quem seguia no comando (p. 27). 
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O trecho escolhido é salutar para a constatação do caráter labiríntico e especular da 

escrita marioclaudiana: “Cuando la ficción vive em la ficción”, disse Borges nesse belíssimo 

ensaio, escrito em 1939, em que enumera vários momentos da arte e da literatura onde 

quadros vivem dentro de quadros e livros se desdobram em outros livros. Inevitável é, neste 

ponto, a menção à gravura de Escher que nos permite visualizar o efeito de espelhamento 

neste romance. A refletividade propõe, com a sua expansão textual, reverter num relato que se 

mostra a si mesmo como tema, conforme podemos constatar nos trechos que se seguem: 

Percorro as folhas dos meus livros, e leio o que neles escrevi, há de haver 

uns doze anos (p.27). 

Foi esta altura então que que espicaçado pelo gosto da narrativa, me deitei a 

escrever o que em grande medida se contém neste livro (p.91). 

Dolorosamente fui escrevendo este relato, e quando a pena se me esgotou, e 

a tinta secou no fundo da tigela, recorri ao que se achava ao meu alcance, o 

graveto que molho na água empoçado, e que larga letras e letras donde o pó 

de carvão pouco a pouco se desprende. (p.167) 

    

Mário Cláudio trabalha artisticamente a problemática da escrita, expondo o processo 

da escritura ficcional. A abertura da escrita à escrita, o gesto  inaugural  que Blanchot  atribuiu  

a Mallarmé, tem interessado profundamente a Mário Cláudio, marcando não só a sua 

concepção de escrita, mas também a elaboração da sua experiência literária, fortemente 

marcada pelo apagamento de “linhas” fronteiriças “esterilizantes”, conforme ele mesmo 

confessa: “Nunca joguei nem pretendo jogar nessa dialéctica escolástica dos gêneros, não há 

poesia, nem prosa, há escrita”. 

Realizando uma leitura dos romances do autor será possível mostrar que a paixão da 

escrita transborda em cada obra, onde ela própria se constrói a partir do encontro e 

desencontro de escritas outras, numa intertextualidade que enche o texto de bifurcações, 

contribuindo para a abertura do espaço semântico. Marcada por esta intertextualidade, a 

ficção de Mario Cláudio é uma “tapeçaria” onde “se casam e se contestam escritas variadas, 

nenhuma das quais é original: o texto é um tecido de citações saídas dos mil focos da cultura”, 

como quer Roland Barthes (1987, p.52). Portanto, ainda na filosofia barthesiana, “o escritor 
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não pode deixar de imitar o gosto sempre anterior, nunca original; seu único poder é o de 

misturar as escritas, de as contrariar umas as outras, de modo a nunca se apoiar numa delas” 

(idem). 

 

 É importante, pois, ressaltar esse caráter na obra de Mário Cláudio, de estabelecer um 

diálogo com outros textos, possibilitando uma “multiplicidade de vozes” e, 

consequentemente, uma multiplicação de sentidos, impossibilitando assim a determinação de 

apenas um ponto de vista. Nessa tessitura “polifônica”
78

, nesse “intercâmbio discursivo”, se 

entrecruzam, metamorfoseiam, corroboram ou se contestam outros textos, outras vozes e 

outras consciências, criando uma dinâmica que impossibilita a fixação de sentido único do 

texto em relação aos outros textos com os quais dialoga.  

Grande parte da obra de Mário Cláudio é de natureza auto-referencial, pois 

personagens e personagens-narradores estão sistematicamente referindo-se a outras 

personagens e fatos de outros livros, conforme ressaltamos no primeiro capitulo, referindo-

nos à citação das crianças de Oríon no romance Peregrinação de Barnabé das Índias. Nesse 

romance das Constelações, há pelo menos dois níveis possíveis de exegese: um de 

reconstituição do tempo da historia; um outro da necessidade de escavar o passado do 

narrador para que se revele um projeto deliberadamente palimpseico, com a sua consequente 

superposição de escritura. É uma escrita reveladora do caráter dialógico que mistura 

linguagens, gêneros, discursos, levando ao apagamento de fronteiras entre culturas e tempos. 

A profusão de vozes, que tem como paradigma a Bíblia Sagrada, escritores do passado 

colonial português
79

 e escritores contemporâneos, ocorre por meio desse movimento 

especular, do qual, de certa forma falamos no capítulo anterior.    
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 Emprega-se “polifônico” no sentido utilizado por Bakhtin em Problemas da Poética de Dostoievski. 
79

 A narrativa pauta-se por um rigoroso trabalho de pesquisa histórica em que tem lugar as referências dos 

cronistas Rui de Pina e Garcia Resende, bem como Samuel Usque, além de vasta bibliografia que se ocupa da 

perseguição dos judeus naquele período, conforme diz o próprio escritor em entrevista ao Círculo de Leitores por 

ocasião do lançamento do romance.  
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3.3. GÉMEOS: A MORTE POSSÍVEL 

 

3.3.1. O jogo de máscaras do narrador 

 

Juro que venho para mentir 

Tão profundamente 

Que todos aqueles que um dia me          

mentiram 

Talvez então encontrem a verdade  

(...) 

 

Sophia de Melo Andresen 

 

 

Colocando-nos diante da escrita marioclaudiana da mesma maneira que os humanos 

se colocavam diante dos oráculos na Grécia Clássica, estamos prontos para usufruir do 

mistério e da fascinação do enigma proposto em Gêmeos. A técnica de narrar do escritor 

português mostra-se particularmente intrigante e ricamente enigmática, a começar pelo 

mistério em torno de quem narra, bem como o seu nome. Somente avançando algumas 

páginas é que o leitor toma conhecimento de que a narrativa se articula em torno de três 

narradores que se alternam num jogo de espelhos para investigar e escrever a vida de um 

pintor espanhol, instaurando o tempo todo a dúvida sobre a real autoria discursiva.  

O questionamento de Beckett “Que importa quem fala, disse alguém, que importa 

quem fala”, a partir do qual Foucault
80

 discorre sobre a figura do autor, servirá como ponto de 

partida para refletirmos sobre os narradores em Gémeos. Partindo do pressuposto de que 

quem faz a pergunta é “alguém” indefinido, o excerto de Beckett sugere duplamente o 

esvanecimento de quem fala. Contudo, o enunciado foi proferido por alguém, e neste caso, “o 

mesmo gesto que nega qualquer relevância à identidade do autor afirma, no entanto, a sua 

irredutível necessidade” (AGAMBEN, 2007, p. 55). Depreendemos que o autor existe, 

embora o que ele escreve não corresponde à sua expressão, nem valide sua identidade ou faça 

                                                 
80

 Referimo-nos ao texto O que é um Autor, escrito em 1969, em que Foucault discorre sobre a figura do escritor.  
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soar sua voz. Para Foucault, “na escrita, não se trata da manifestação ou da exaltação do gesto 

de escrever; não se trata da amarração de um sujeito em uma linguagem; trata-se da abertura 

de um espaço onde o sujeito que escreve não pára de desaparecer” (FOUCAULT, 2006, p. 

33).  

Uma das características marcantes da escrita de Mário Cláudio é a criação de 

artifícios sobre a autoria de um texto. Em Gémeos, além de dar nome ao autor personagem, 

mescla dados reais e fictícios, quem sabe para favorecer ou embaraçar a entrada do leitor no 

espaço imaginário? Podemos dizer que, com este gesto, Mário Cláudio, problematiza não só a 

interferência entre espaço literário e espaço real, linguagem literária e linguagem comum, 

como também discute a figura do autor neste espaço criado.  

Segundo Manuel Frias Martins, “a literatura moderna estabeleceu o [...] quadro da 

criação literária em que o escritor não é mais o portador da luz vital, mas, antes, pesquisador 

ou o investigador cuja grandeza não depende tanto da verdade que transmite, mas da natureza 

heroica da sua busca ou da sua pesquisa” (MARTINS, 1983, p. 75-76). É esta condição que 

Mário Cláudio projeta em Gémeos ao transformar uma das personagens em 

pesquisador/investigador da vida do artista que terá dado origem às Pinturas Negras. Tal 

recurso não é novo na escrita do escritor, já que o encontramos na Trilogia da Mão nos 

personagens Papi, Álvaro e Robert. Numa entrevista a Joaquim Matos, Mário Cláudio 

reconhece esse “grupo de pesquisadores históricos”, cuja maior característica parece ser “uma 

certa heteronímia em que se desdobra o Autor” (MATOS, 2004, p.79).  

Corroborando essa ideia, o autor reconhece o caráter de investigação que a escrita 

requer e se coloca na qualidade de verdadeiro investigador/pesquisador:  

 
[...] a primeira fase de um livro, no meu caso, é uma fase de pesquisa, de 

investigação, de reunião de ideias, de atenção às coisas, daquilo que pode vir 

ao meu encontro e daquilo que eu posso procurar. É uma fase muito 

agradável, é começar a ganhar balanço, antes do voo planado (CLAUDIO, 

1999, p. 21).  
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Em Gémeos, o Pesquisador é o responsável por trazer o espaço real ou a linguagem 

real para o universo ficcional, em um gesto que lembra os artistas cubistas que colavam um 

papel no quadro não para lembrar o real, nem para produzir um efeito de veracidade, ao 

contrário, o papel era para romper o espaço do quadro. O mesmo acontece aqui, em que o 

espaço real de Goya rompe o ficcional de Dom Francisco, assim como uma linguagem rompe 

a outra. Rompe no sentido de desestabilizar, de fazer tremer seu funcionamento, de provocar 

interferências, de dispersar. 

Esse jogo que se estabelece no romance entre o real e o ficcional, converge para uma 

linguagem que torna instável o que era fixo e estável. Esse é o sentido da linguagem e do 

espaço defendidos por Blanchot e Foucault, pois a linguagem literária precisa instaurar o 

ambíguo e o contraditório, precisa anunciar a morte do real para deixar de representar e passar 

simplesmente a apresentar.  

Gémeos inicia-se sob o signo da incerteza, da indefinição, como uma imagem 

enigmática que se vai decifrando aos poucos aos olhos do leitor: “Estava ele pois naquele 

verão encalhado na cidade peninsular, a fim de empreender, munido de um problemático 

subsídio de estudos, uma certa indagação sobre a fase última do pintor” (p. 11). Todos os 

elementos da narrativa estão presentes neste primeiro capítulo, mesmo que ainda não 

perfeitamente explícitos e delineados, conforme se verifica no trecho acima: há um alguém, 

figura misteriosa, em uma indefinida cidade peninsular, para proceder uma certa indagação 

sobre determinado, porém inominado, pintor. É como se Mário Cláudio apresentasse 

inicialmente seu plano de trabalho, o primeiro esboço, meio genérico de um futuro quadro, e 

depois fosse puxando os detalhes. Essa estrutura da obra, em uma primeira leitura, não é nem 

um pouco clara, exatamente como o primeiro esboço de uma pintura. Contudo, do mesmo 

modo que em um primeiro desenho, está tudo lá, em germe, falta apenas a explicitação. Para o 

leitor, um “corredor difícil de percorrer” (p. 11). 
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A questão da autoria, da invenção do texto, começa a delinear-se a partir do segundo 

capítulo, quando o leitor é surpreendido por uma voz em primeira pessoa que narra o cansaço 

físico e existencial após longa jornada. É Dom Francisco, narrador intradiegético, cuja voz se 

entremeia ao narrador extradiegético, “que dá conta de sua vida, seus medos, seus trabalhos, 

desde o momento que chega à Quinta Del Sordo até a sua morte e que relembra os sucessos e 

os amores de sua passada vida na corte” (ALVES, 2007, p. 12). 

O terceiro capítulo é fundamental para se investigar o processo de invenção da 

escrita do romance. Trata-se de um narrador em terceira pessoa “que se debruça sobre o pintor 

para narrar-lhe a morte e os acontecimentos que a ela se sucederam” (ALVES, 2007, p. 12):  

 
Ele percorria as quadras da nova casa, e o frio da serra mordia-lhe os ossos 

emperrados. Assustavam-no as paredes nuas, alternando com a órbita 

esvaziada das janelas que davam para a paisagem de galhos desfocados, dos 

quais a chuva não parava de pingar. E revolviam-se-lhes os fígados numa 

angústia torpe, homem sem destino, acossado pelos vigilantes de capuz que 

não desistiam de o perseguir (CLÁUDIO, 2004, p. 29). 

 

Essa invenção de uma mente cansada apresenta-se, inicialmente, como um recurso 

para Dom Francisco vencer a solidão. Contudo, ela também se dirige ao Pesquisador que do 

mesmo modo que o pintor experimenta a loucura e/ou o confinamento da arte aproximando a 

narração da “outra” noite, no sentido blanchotiano do termo. 

 
Era no pavor infrene que se debatia como num mar imenso, destituído de 

tábua de salvação, entregue ao furor que não lograva identificar senão como 

a catástrofe final do Universo criado. E moviam-se-lhe à roda, e sem que 

disso tomasse consciência plena, difusas formas de outras criaturas, 

semelhantes à que havia sido, mas tão enquadráveis ainda no Mundo, e no 

seu caixilho de valores rotuláveis, que não davam conta de que ali, e na 

pessoa daquele visitante, a morte inexoravelmente se implantara (p. 42). 

 

À medida que explora os documentos e os quadros da biografia de Goya, o 

Pesquisador vai desvendando os mistérios do passado do artista espanhol que passou parte da 

vida pintando para a corte até pintar para si mesmo na Quinta Del Sordo. Há uma trajetória 
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que passa pelos Caprichos, pelos Desastres da Guerra, até chegar às Pinturas Negras quando 

“Goya se torna verdadeiramente Goya”. As informações desse narrador extradiegético 

revelam-se indiretamente, pois a sua posição é a de quem não conhece todos os fatos. 

Carecendo, pois, de firmar-se no conhecimento que os outros têm. É na busca desse 

conhecimento que o Pesquisador se defronta com as imagens goyescas, fonte produtora do 

“ensaio bio-iconográfico” (ALVES, 2007, p. 12). 

Longe de ser o depoimento sobre um demente esclerosado ou um recurso à solidão, 

os episódios citados acima adquirem por si o estatuto da escrita. Há muitos indícios sobre o 

contar nos dois excertos: imaginação, criação, indecidibilidade narrativa, verdade e mentira e 

a dificuldade de criar. Enquanto acompanha a construção do ensaio que seu personagem 

empreende sobre Goya, o narrador, em terceira pessoa, acompanha as dificuldades pelas quais 

passa o artista no ato criador. Trata-se, na verdade, de relatos da entrada dos artistas, pintor e 

escritor, em uma experiência arrebatadora de loucura pela arte. Essa experiência de 

transformação de si, de possível enlouquecimento, figura no horizonte da arte como um 

perigo e uma condição, pois supõe pôr em jogo uma novidade de criação estética que poderia 

arrebatar o artista, tornando-o outro. A arte reveste-se de uma potência do risco, que é o risco 

do enlouquecimento experimentado por quem escreve e por quem lê, conforme defende 

Foucault.
81

     

A loucura pode ser interpretada nesse parentesco com a linguagem literária, ao 

percebermos que esta atravessa a “exigência da obra” que a constitui. Para Blanchot, “a obra 

exige do escritor que ele perca toda a sua natureza” (BLANCHOT, 1987, p. 50). Há um jogo 
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 Segundo Foucault, “Até o final do século XVII, escrever significava escrever para alguém, escrever alguma 

coisa para ensinar aos outros, para diverti-los ou para ser assimilado. Escrever não era senão o suporte de uma 

fala que tinha por objetivo circular no interior de um grupo social (FOUCAULT. 2010a, p. 242-243). É no século 

XIX que a escrita ganha uma certa autonomia, e não necessariamente precisava se submeter às funções de 

ensino, aprendizagem e comunicação. O filósofo considera a partir disso que escrever  se  coloca como uma 

prática no horizonte do risco da loucura, e esse risco, com efeito, é a virtualidade de uma  transgressão,  de  um  

rompimento  com  determinadas  coordenadas  que  tentam  traçar regularidades para gestos, posturas, modos de 

dizer, de ouvir e de ver. “Somos nós hoje que nos surpreendemos  de  ver  comunicarem-se  duas  linguagens  (a  

da  loucura  e  a  da  literatura)  cuja incompatibilidade foi construída por nossa história” (FOUCAULT, 2010b, 

p. 219). 
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para com o autor que se encontra encerrado pela obra: o afastamento do seu sujeito. 

Impossibilitado de responder por si mesmo, o autor se submete aos riscos dessa experiência, 

pois se encontra vulnerável, já que não é ele próprio. Privando-se de si, renunciando a si, o 

autor só pode tomar um único caminho: emudecer.  E é nesse silêncio que a obra adquire sua 

forma, sua coerência e entendimento.  

Blanchot diz que o espaço literário é o espaço da apresentação de um outro mundo 

construído pela linguagem, “que ninguém fala, que não se dirige a ninguém, que não tem 

centro, que nada revela” (BLANCHOT, 1987, p.17). Partindo deste pressuposto, inferimos 

que o romance de Mário Claudio reclama um outro papel para o autor. Não se trata, ousamos 

arriscar, de um desaparecimento semelhante ao caracterizado por Blanchot (“que ninguém 

fala”), mas de uma despersonalização. Despersonalizar-se no sentido de perder a 

personalidade, de esquecê-la, descaracterizar-se, ser um e outro, ser todos os homens ao 

mesmo tempo. Esse gesto de ser outro e ser o mesmo está muito mais presente em Gémeos do 

que a ideia de ser ninguém.  

Iniciamos este texto nos propondo a decifrar um enigma apresentado por Mário 

Cláudio. Buscávamos uma resposta à questão do narrador no romance Gémeos: Quem narra a 

história? Nesse sentido, colocamo-nos como o artista que procura incessantemente ir “para 

além”, para um porvir sem nunca saber onde encontrar. Conduzidos por uma escrita instigante 

para o exercício do pensamento reflexivo e fascinante para uma “contemplação Outra”, 

deparamo-nos com o que nela faz “ruído” e, a partir de então já não estávamos mais diante de 

uma estrutura formal porque essa escrita “não pertence ao mundo da realidade, mas ao meio 

indeterminado da fascinação” (BLANCHOT, 1987, p. 23).  

Observamos, então, que desde o momento em que passou a ser objeto de reflexão, a 

palavra poética delineou-se como estranhamento e, por conseguinte, como impossível de dar 

respostas atestadamente verdadeiras aos que perante ela se colocassem com essa expectativa. 
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3.3.2. O jogo da morte na arte e na vida 

 

Vou matar-me para afirmar a 

minha insubordinação, a minha 

nova e terrível liberdade.  

 

Dostoievsky 

 

A epígrafe acima representa a intimidade voluntária de Kirilov, personagem do 

romance Os Possessos, de Dostoievsky, com a morte. Para Blanchot, esta intimidade seria 

uma maneira de nos esquivarmos dela, de lhe negar a potência absoluta. Um estar fora de si, 

um desejo em excesso, o mesmo sonho da loucura perturbam, por momentos, a realidade 

ficcional da personagem Dom Francisco.  

  O romance Gémeos conduz a uma reflexão profunda sobre o tema da morte, 

mostrando-nos a fragilidade da existência do homem e a angústia que deriva da certeza do 

momento derradeiro. Destarte, Dom Francisco vive a dolorosa realidade de que carrega a 

morte dentro de si, engendrando-a dia-a-dia. A certeza do seu destino como morte é uma 

constatação e fonte de indagações que impulsionam o artista ao gesto criador.  

 O despertar da consciência de um fluxo de tempo que não pára, leva Dom Francisco 

a confrontar-se com a sua própria condição finita, manifesta por um corpo que vive as 

misérias da velhice. Essa consciência “de um vazio” acentua-se na velhice, posto que, para a 

sociedade, senescência e morte caminham juntas, como apontou Simone de Beauvoir: “A 

velhice desemboca sempre na morte” (1990, p.46). Para Dom Francisco, o horror da morte 

amplia-se sobretudo  por  esse confronto acontecer no auge do florescimento da  juventude de 

Rosarito e, posteriormente, quando se dá conta de que muitos dos que com ele conviveram 

estão mortos, sobretudo os fiéis amigos Simón e Dom Beltrán. Consoante Dastur, a perda de 

um ente querido é o “anúncio de minha morte, já que ela me condena a um abandono que 
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pode ser vivido como a desaparição de todo Daisen, de toda a capacidade de estar aí, como a 

melancólica revelação da insignificância de nosso próprio ser” (DASTUR, 2002, p. 68).  

No livro Sol negro – depressão e melancolia (1989), Julia Kristeva relata o efeito de 

choque que o quadro O corpo de Cristo morto na tumba (Fig. 18), do pintor Hans Holbein, 

provocou no príncipe Myschkine, descrito no romance O Idiota, de Dostoievski. Seguindo o 

trajeto de que Deus morre pelo ser humano, logo “eu morro”, Kristeva chama atenção para o 

fato de que ao se descobrir no corpo morto do outro o homem se perguntará o que fazer com 

tamanho descobrimento, cujo vislumbre não o completa – e sim o esvazia. Relata o príncipe: 

Mas o mais estranho era a singular e apaixonante questão que a visão desse 

cadáver de supliciado sugeria [...]. mesmo não querendo, dizemos: se a 

morte é uma coisa tão horrível, se as leis da natureza são tão poderosas, 

como podemos triunfar sobre elas? [...]. Quando contemplamos esse quadro, 

imaginamos a natureza sob o aspecto de uma besta enorme, implacável e 

muda. [...] Ora, o que esse quadro pareceu exprimir foi essa noção de uma 

força obscura, insolente e estupidamente eterna, à qual tudo está sujeito, e 

que lhe domina, mesmo contra a sua vontade. Os homens que cercavam o 

morto, embora o quadro não representasse nenhum deles, devem ter sentido 

uma angustia e uma consternação horríveis, nessa noite que quebrava de 

uma só vez com todas as suas esperanças e quase com sua fé (KRISTEVA, 

1989, p.104). 

 

 

Segundo a filósofa e crítica literária, a descrição muito próxima da decomposição 

factual de um cadáver tem por finalidade comunicar os sentimentos de consternação, repulsa e 

angústia. Em Gémeos, o assombro diante da morte física do jardineiro é descrito em cores 

sombrias, figurando uma verdadeira “avantesma”, imagem fantasmagórica, sobrenatural que 

acomete Dom Francisco logo cedo, ao acordar numa manhã de Abril e ser guiado por Rosarito 

pelo jardim do amigo que lhe afigurou, naquele momento, como “espaço estranhamente frio e 

solitário” (p.67). Corroborando esse presságio, canta um melro no silêncio das vozes roubadas 

de Rosarito e de Dom Francisco, diante do quadro da morte:  

Pendente de uma corda que passava por um gancho na trave-mestra, 

balouçava Simón inteiriço. Inclinava sobre o peito a cabeça de cabeleira 

hirsuta, e esticava os dedos da mão direita como se quisesse esbofetear-nos. 

Haviam-lhe caído entretanto as calças, mas presas pelo fio de sisal, até a 

altura dos tornozelos encardidos (p.67). 
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A imagem do corpo do amigo se faz estrangeira. O velho pintor não está diante de 

algo de todo desconhecido, afinal presenciara “a morte coletiva e sangrenta” (p.66), porém 

não está diante de algo conhecido. Esse corpo “pendente de uma corda” pertence à 

visibilidade, mas o que nele balbucia pertence à ordem da invisibilidade. Algo ali murmura, 

no espaço da “outra noite” que se faz o “Outro do mundo”. O que murmura é a violência 

obscura do ser que nos ameaça, pois permite fazer a experiência com a morte, com a própria 

dimensão do desconhecimento.  

Neste episódio da morte do jardineiro, a escrita de Mário Cláudio revela o corpo do 

“Outro” despossuído da morte, esse impensável fenômeno da ocultação. Na cena do suicida, a 

morte infecta a vida com todo radicalismo e toda exterioridade possível no que tange à sua 

idealização. Por isso Dom Francisco sente-se impactado, porque se depara com uma morte 

que infecta a vida não pela sua possibilidade terrorífica de gerar um cadáver, mas pelo 

estranhamento que anuncia a possibilidade de gerar um outro modo de ser cadáver:  

Tornara-se-me insurportável a Quinta depois da morte de Simón. Fosse 

porque se adiantara ele ao resultado de um propósito que há muito convivia 

comigo, fosse porque simplesmente preludiava o trânsito a acto do meu 

antigo projecto, não me sentia capaz de aguentar dias e dias na observação 

daquelas vistas, sempre as mesmas (p.68) 

 

Viver e preocupar-se com a morte é um paradoxo inerente à grande maioria dos 

homens. Para distanciar-se dessa angústia, muitos são aqueles que se esforçam por mostrar 

indiferença ao mistério que a morte encerra, outros têm no suicídio a morte projetada, 

desfazendo o enigma do futuro, planejando por si mesmo a própria morte, outorgando-se esse 

poder. O suicídio é a tentativa de tornar a morte um ato como qualquer outro, passível de ser 

planejado.  

Para Dom Francisco a arte é uma atitude contra a perda e, portanto, contra as 

investiduras da melancolia. Uma tentativa de resistir ao tempo, à ação nefasta de Cronos. 

Através da pintura e da escrita, o velho artista intenta perdurar. No caso de Gémeos, em que a 
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arte pictórica de Goya foi criativamente transmudada em texto, é possível revisitar, pela 

leitura, a possibilidade de uma forma de cessação do tempo e, ao extremo, da morte. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3.3.3. Escrita imagética: roteiro de sinais da morte 

 

 

Uma das figurações da morte tematizadas em Gémeos é a imagem-memória. A 

escrita faz-se mediante imagens que nos são veiculadas pelos narradores, colocando a imagem 

plástica como geradora da escrita. O caráter fascinante da imagem se intensifica quando 

recorremos à figura da morte a que relacionaremos a algumas das pinturas exibidas no texto 

do romance.  

Mário Cláudio ressalta a tragicidade de que são revestidas suas personagens, 

descrevendo-as habitadas por todos os crimes, por todas as redenções. Seres da sombra 

vivendo no espaço noturno que tem na figura do monstruoso Saturno a grande figuração da 

violência da Natureza voraz. A imagem do “Omnipotente pai do Tempo” totalizadora da noite 

contém aspectos do mundo fantasmagórico que impõe a todos a mesma lei: a vida acabará por 

ser consumida em um envelhecimento contínuo, nas palavras de Dom Francisco: “juventude a 

romper cercania de morte”.  

No romance, a escrita da morte se materializa especialmente nas imagens de ruína, 

doença, decomposição, melancolia, solidão, exílio e frieza com que são figuradas certas 

personagens e os espaços que compõem o cenário em que elas se movimentam e, em especial, 

no rastro de destruição, deixadas pelo tempo e que marca, sobretudo, a existência do 

protagonista.  

Em Gémeos, todas as metáforas convergem para o prenúncio do fim iminente. Daí 

que os quadros pintados pelo artista são fruto de uma angústia resultante da sensação da 

proximidade da morte misturada ao desgosto pela situação na qual se encontra. Devido à 
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consciência de estar velho, doente e exilado pela própria família, os pressentimentos da morte 

atravessam todas as recordações de Dom Francisco, dominando os outros sentimentos quase 

como uma obsessão.  

No universo ficcional de Gémeos, a morte passa a ser encarada como possibilidade 

de ser pensada e, conforme tal ótica expõe-se como presença constante na vida e nas diversas 

telas que o artista produz. Assim, por entre os tons de azul, negro e ocre contrastando com o 

amarelo que lhe ilumina a face, o colo e os braços, Dom Francisco retratou D. Leocádia (Fig. 

16), a jovem viúva, inscrevendo o tema da morte não somente no aspecto triste e nostálgico 

da mulher com quem convivia, mas, sobretudo “na tumba a que se encosta” (p. 77) que tanto 

poderia ser uma referência à primeira viuvez como uma premonição da morte de si mesmo. 

Outra imagem equivalente à da morte merece atenção, a figura mítica de Cronos, 

simbolizada na tela Saturno devorando a um filho, que anuncia a própria morte contra o 

desejo da imortalidade do homem e da qual falamos no primeiro capítulo deste trabalho. Na 

pintura de Goya, diz Mauro Maldonato, comentando um ensaio feito por Massimo Cacciare, 

“o tempo tem o rosto da loucura, da cobiça extrema que leva a devorar os próprios filhos, eles 

que garantem a sua existência (...). A figura de Goya trai um escárnio inquietante, um riso 

alienado que observa inerte, a própria autodestruição” (MALDONATO, 2002, p.112). 

Muitas são as imagens da morte neste romance: desde as figuras míticas de Orfeu, 

passando pelo diálogo de Aquiles e Ulisses no Hades (p.95), bem como as “forças de 

destruição” representadas pelas Ménades, a Hécate, As Fúrias e as próprias Parcas.  
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CONCLUSÃO 

 

Este estudo partiu inicialmente de algumas hipóteses acerca das relações entre 

velhice e morte. Assim, de certo modo, colocamo-nos diante de uma pergunta que inferimos 

como ponto inicial para nossas reflexões: como pensar a velhice e a morte na escrita de Mário 

Cláudio? Foi basicamente em torno desta questão que movemos nossas investigações no 

campo da literatura contemporânea portuguesa.  

Porém, como dissemos no início deste trabalho, não pretendemos responder a esta 

indagação ou inferir uma verdade, mas “girar em torno” (BLANCHOT, 2001, p.63-64) fazer 

um movimento sem nenhuma ideia de finalidade. Para tanto, lidamos com uma concepção 

bastante especial de literatura. Não obstante, consideramo-la uma noção atual e consistente. 

Essa ideia foi se delineando neste trabalho por meio da análise dos dois romances de Mário 

Cláudio, sob o suporte das concepções de Maurice Blanchot, para quem a literatura apresenta-

se como fundadora da sua própria realidade, chegando a ponto de colocar em questão a 

própria prática literária.  

No transcorrer desse percurso, muitas das inquietações que nos moveram, 

inicialmente, acabaram, durante a construção do trabalho, por se constituírem, efetivamente, 

em problemas que foram se delineando mais claramente. Destarte, foi com a nossa 

preocupação inicial em delimitar, no campo literário, o lugar da velhice. De início, nos 

pareceu impossível fazê-lo. Em seguida, tornou-se o exercício desafiador por exigir que, para 

isso, buscássemos enquadramentos disciplinados pelos mais distintos campos de 

conhecimento.   

O estudo sobre a velhice foi oportunidade enriquecedora, acima de tudo, para, em 

primeiro lugar, refletirmos, de maneira mais abrangente, sobre narrativas e a relação dessas 

com a construção da memória e da escrita. De como, de um modo ou outro, as narrativas 
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acabam, também, em um complexo processo de esteticização da experiência, influenciando o 

próprio vivenciamento, pois a própria vida se institui narrativamente. E como o passado se faz 

da relação entre o presente e o passado futuro.  

Ao tematizar a velhice nestes dois romances, Mário Cláudio soube tornar 

literariamente comunicável o mal-estar do seu tempo, porém sem ser nostálgico ou ingênuo. 

Se traz a velhice à narrativa não é para erigi-la em ideal, mas, principalmente para pensar o 

presente e colocá-la como experiência humana fundamental, a partir da qual o indivíduo se 

torna livre para a ultrapassagem do limite humano para alcançar o inalcançável, para criar, 

transgredindo os sistemas reguladores da ordem estabelecida. 

Abel e Dom Francisco são exemplos dessa transgressão. Ambos buscam o infinito, 

lugar em que desejam fazer a sua morada e de lá tirar suas formas. As constantes 

interrogações existenciais, no entanto, denunciam não saberem exatamente em que consiste 

sua busca. Nesse sentido, é que, ambos, seja escrevendo seja pintando, fundam uma 

objetividade vazia. Rompem com tudo, não têm verdade alguma como horizonte nem futuro 

algum como morada. Ao criar, o judeu e o pintor realizam a perda, a morte da realidade, para 

que esta se faça esse “Outro do mundo” e para que na perda, na ausência incite em nós uma 

paixão pelo que é incessante. Destarte, podemos dizer que a paixão e o desejo nascem a partir 

do que é morte ou dessa proximidade com a morte. 

Situados no contexto da literatura contemporânea, os romances Oríon e Gémeos não 

pretendem representar algo, apenas apresentar. Assim, apresentam um acontecimento: dois 

velhos no fim da vida criam suas artes (escrita e pintura) com a morte a espreitar o espetáculo 

sublime da vida e da criação. Esta inscrição da morte se dá através de uma escrita que explora 

os pontos de fuga e as dobras da escritura, forçando a língua a alcançar o além das suas 

possibilidades e das suas funções. Dessa forma, a linguagem se transcende e se descentra para 

dizer o que lhe excede, o que ela não possui, dissimulando-se “a nossos olhos por sua 
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operação mesma” (MERLEAU-PONTY, 2002, p.32), para dar-nos acesso, “para além das 

palavras, ao próprio pensamento do autor” (ibidem).     

Das inúmeras outras indagações que, inicialmente, nos moveram, muitas se 

mostraram inócuas ou sem importância.  E, por isso mesmo, foram deixadas pelo caminho. 

Outras tantas se mantiveram muito presentes e, como uma intensa força de atração, nos 

puxavam para o ponto ao qual, talvez, já quiséssemos ir. Neste sentido, foi importante 

constatar que: 

O velho na escrita de Mário Cláudio é capaz de interrogações e reflexões sobre o 

mundo, sobre o humano, questões que refletem a sua experiência acumulada. Suas crises são 

uma aprendizagem. Nos dois romances, os velhos indagam o seu existir, pensam e entendem 

o ser a partir da sua linguagem. Nesta perspectiva, Oríon e Gémeos são bons exemplos de 

uma reflexão sobre a linguagem, que passa também pela morte. Através do questionamento da 

representação, as duas narrativas terminam por propor a inelutável cisão do ver que nos leva 

pela experiência dos sentidos a atravessar o vazio da própria linguagem.  

Outro ponto a considerar é que na busca pela imortalidade as personagens Abel e 

Dom Francisco buscam pelo Outro e por si mesmos através da escrita. Ao participar dessa 

procura, terminam por achar-se, e encontrar-se não como seres-para-a-morte, mas sobretudo 

seres de linguagem.  

Podemos considerar a escrita marioclaudiana como o desejo de sermos outro, o 

desejo de nos vermos no outro. Na busca pelo que lhe falta, pelo que lhe preenche a sua 

incompletude, o escritor parece buscar pelo outro e por si mesmo no Verbo. Ao participar 

dessa procura termina por achar-se, e encontra-se escritor. Através desse exercício é que 

Mário Cláudio apresenta o seu próprio eu, ou as várias faces de si mesmo. Nesse sentido, cabe 

lembrarmos Epílogo, de Jorge Luís Borges: 
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Un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A lo largo de los años 

puebla un espacio con imágenes de provincias, de reinos, de montañas, de 

bahias, de naves, de islas, de peces, de habitaciones, de instrumentos, de 

astros, de caballos y de personas. Poco antes de morir, descubre que ese 

paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara (BORGES, 1977, 

p.170) 
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