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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como principal objetivo desenvolver uma análise de uma novela e de 

dois romances de Mário Cláudio: A Fuga para o Egipto, Gémeos e Amadeo, 

respectivamente, concebidos dentro de um projeto de escrita arquitetada num espaço 

biográfico modulado - espaço que se apresenta mais do que um simples e puro 

intertexto com o gênero biográfico, apropriando deste como uma forma, um projeto 

ficcional. A análise traz para discussão o diálogo interartes, bem como, a partir dele, um 

profícuo questionamento acerca das fronteiras entre os gêneros biografia, autobiografia, 

romance e ensaio crítico de arte. Ao problematizar as fronteiras genéricas, os textos de 

Mário Cláudio promovem um contínuo deslocamento de formas, pois, ao torná-las 

ambíguas, porosas, instauram, pelo ludismo formal, o ludismo do conteúdo. Assim, o 

projeto de escrita de Mário Cláudio, corporificado num espaço biográfico, se 

assemelharia às formas culturais contemporâneas que alguns críticos como Severo 

Sarduy e Omar Calabrese denominaram de neobarrocas. Nesta forma modulada, o 

escritor empreende uma escrita em que se articula um duplo movimento: o criativo e o 

crítico. Sem dúvida, os textos marioclaudianos irão trazer uma rica contribuição para os 

estudos estéticos como, por exemplo, o estudo do valor do objeto artístico e do artista de 

uma forma geral. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: literatura portuguesa, Mário Cláudio, diálogos interartes, 

barroco, neobarroco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This paper aims to develop an analysis of one novel and two romances written by Mário 

Cláudio: A Fuga para o Egipto, Gémeos and Amadeo, respectively, all based on a plan 

of writing that belongs to a modulated biographic textual space – an space that 

represents more than a mere intertextuality with the biographic genre, but that makes 

use of it as a style, a fictional project. The present analysis brings to focus a dialog with 

arts as well as profitable questions about the frontiers of biography, self-biography, 

novel and critical essays on art. In bringing the frontiers of genre into question, Mário 

Cláudio‘s texts foster a permanent movement of form and style because, once they are 

rough and ambiguous, they promote entertainment on the text contents by the means of 

formal  entertainment. Thus, when Mario Claudio‘s writing takes form on a 

biographical space it resembles the present contemporary cultural forms that some 

critics as Severo Sardut and Omar Calabrese called neo-baroque. Through this 

modulated form the author writes in a way where we can find two distinct movements: 

the creative one and the critical one. There is no doubt that Marioclaudianos‘ texts will 

be of great help for the esthetic studies as, for instance, the study that concerns the value 

of the artistic object as well as of the artists in general. 

  

KEYWORDS: Portuguese literature, Mário Cláudio, dialog with arts, baroque, neo-

baroque.  
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Os poetas não têm biografia. 

É a obra que lhes serve de 

biografia. 

 

Octávio Paz 



1-Introdução 

 

 

 A proposta de nosso trabalho se desenvolveu a partir da observação de que há na 

obra de Mário Cláudio um forte apelo ao diálogo com outras linguagens artísticas. E, 

dentre elas, apresenta-se, de modo indisfarçável, a pintura. O intertexto da palavra com 

a imagem dar-se-á mediante a eleição de personagens pintores que vão figurar em 

biografias construídas ficcionalmente. Na presente tese, mostraremos como uma novela 

e dois romances marioclaudianos se construirão a partir da apropriação da paleta e do 

estilo de três pintores. A saber: do italiano do século XVII Giambattista Tiepolo em A 

Fuga para o Egipto, do espanhol do século XIX Francisco de Goya em Gémeos e do 

português do século XX Amadeo de Souza-Cardoso em Amadeo. 

 Ao longo da pesquisa percebemos que o estilo de Mário Cláudio apresentava-se 

permeado e atravessado por marcas e procedimentos da estética que emergiu no século 

XVII, ou seja, da estética barroca, notadamente aos que tangem a uma riqueza de 

descrição e detalhes, bem como a um preciosismo léxico e sintático. A partir da 

aproximação que fizemos com a obra de Mário Cláudio, verificamos que sua obra se 

inscrevia na categoria de uma escrita plástica, evidenciando, assim, o diálogo 

empreendido com a obra dos três artistas citados acima por meio da reescrita literária de 

suas respectivas biografias.  

Por conta da forte presença de características do barroco nos três textos aqui 

estudados, bem como em outros do autor, mostramos em que medida os procedimentos 

dos processos de criação literária do portuense se filiavam às marcas estéticas de uma 

contemporânea vertente criativa e crítica denominada de Neobarroco. Para tal intento, 

isto é, para verificar o diálogo estabelecido entre os textos de Mário Cláudio e a estética 

barroca, foi preciso que percorrêssemos as pegadas de alguns estudiosos do assunto tais 



como, por exemplo, José Antonio Maravall e o seu importante livro A cultura do 

barroco: análise de uma estrutura histórica, igualmente, o Barroco, de Severo Sarduy, 

e A Dobra-Leibniz e o Barroco, de Giles Deleuze. Além de irmos aos estudos da 

história e da estética barrocas, foi preciso também chegarmos aos estudos 

contemporâneos sobre os produtos culturais e estéticos chamados neobarrocos como, 

por exemplo, A idade neobarroca, de Omar Calabrese. Este que defenderá o ponto de 

vista de que há, guardando as devidas distâncias históricas, semelhanças entre as formas 

culturais e artísticas barrocas e as de hoje, pois, assim como aquelas, estas se 

construiriam, igualmente, a partir de uma consciência de crise, sobretudo de uma 

consciência de crise no que diz respeito à experiência do tempo, bem como de uma 

perspectiva criativa que fundiria e confundiria tempos, espaços e fronteiras. Portanto, 

para o semioticista italiano, as formas moduladas que nós estamos a aproximar das 

assim denominadas de neobarrocas se apresentariam fluidas, flutuantes, abertas, logo, 

indecidíveis. Constituir-se-iam, então, na assunção de formas já existentes, porém, 

levando-as a um certo esgarçamento a ponto de elas se metamorfosearem em outra 

forma, todavia, conservando as marcas das pré-existentes. 

 Os três textos de Mário Cláudio aqui analisados, segundo nossa leitura e 

interpretação e, claro, a tese aqui a ser defendida, configurar-se-iam formas moduladas, 

espaços textuais que se apresentariam de maneira flutuante e aberta, a começar pela 

eleição do gênero biografia que, se a princípio, o escritor se atém e vai disseminando as 

marcas desse gênero textual, tais como nomes verdadeiros, datas, acontecimentos, 

fotografias, cartas, porém, ao longo das narrativas biográficas, essas marcas vão se 

fundindo e diluindo na teia ficcional a ponto de os limites entre verdade e mentira, 

biografia e ficção, realidade e aparência tornarem-se tão difusos que não se dê mais 

conta de seus anteriores, porque tênues, espaços. Este espaço textual indecidível, porque 



de fronteiras frágeis, porosas, em que se delineará as narrativas de Mário Cláudio com 

as quais estamos a trabalhar, denominamos de espaço biográfico modulado ou de 

neobarroco. Porque uma das formas da estética neobarroca apropriada dos Setecentos 

será, justamente, a forma lúdica, a do jogo. Categoria que, segundo Afonso Ávila, se 

apresentava como crítica, porque criativa, aos artistas e pensadores do século XVII. A 

forma lúdica também se apresenta, para artistas e pensadores do século XX como, por 

exemplo, Jacques Derrida e Mário Cláudio, uma possibilidade de problematizar 

conceitos tais como: verdade, presença, representação, diferença, bem como outros. A 

ideia de jogo, como a de dobra, segundo Deleuze, redimensionará toda a perspectiva 

clássica, revelando-se ser o mundo barroco um mundo em movimento. O espaço 

biográfico modulado, nos textos marioclaudianos, se constituirá como uma instância em 

que, como dirá Sarduy (1979), um duplo movimento será instaurado: o de apologia e o 

de irrisão, ou seja, o de discussão e o de destronamento das formas existentes. Ele se 

desenrolará a partir, a princípio, de um diálogo com outras linguagens artísticas, como 

no caso dos três livros aqui analisados, a partir da escrita ficcional da biografia de três 

pintores, isto é, com a pintura, mas que, depois e na verdade, se configurará como um 

diálogo, um questionamento e uma dobra autorreferencial. A narrativa marioclaudiana 

se dobrará e desdobrará sobre si mesma a fim de que, com o autoquestionamento 

empreendido, faça no e do espaço biográfico em que se constrói um espaço estratégico 

de crítica, autocrítica e permanente movimento de renovação do próprio processo 

criativo. Isto é: arquiteta o espaço biográfico como um projeto de escrita. Ao eleger a 

pintura de três grandes e renovados artistas, materializada em suas respectivas 

biografias ficcionais e em suas respectivas marcas e escolhas estilísticas, Mário Cláudio 

está a se debruçar sobre suas marcas e escolhas estilísticas, uma vez que o intertexto 

encetado com a linguagem pictórica enriquecerá e transformará a forma como cria, 



evidenciando, dessa maneira, o quão crítico se configurará o espaço criativo de suas 

narrativas biográficas. Arte e pensamento se fundem para que, transformados em 

artepensamento, possibilitem um outro e novo espaço experimental em que a criação se 

configure como uma quaestio, portanto, que se coloque como mola propulsora do 

movimento crítico, porque a crítica também se desdobrará do e no espaço lúdico em que 

se configurará a dimensão criativa. Aliás, a metáfora do jogo, tão cara à estética dos 

Setecentos e retomada por Mário Cláudio, bem como por outros escritores 

contemporâneos, constituir-se-á numa das estratégias evidenciadoras da dimensão 

lúdica nos três romances de uma biografia realizada pelo escritor português. E essa 

estratégia se revelará no modo como as vozes narrativas e, igualmente, os personagens, 

serão construídos, bem como os espaços e tempos que, ao se fundirem e confundirem, 

levantam questionamentos críticos em relação ao tempo e à história dos narradores e 

personagens, porque, ao dialogarem e contraporem a história do passado com a do 

presente a partir da imersão dos pintores-personagens biografados no contexto em que 

viveram e criaram, é bom que se diga e repita, contextos de guerras e crises de toda 

ordem, os narradores e personagens de Mário Cláudio se tornarão seus contemporâneos. 

Ou seja: como dirá Agamben (2010: p.57), o período barroco, ao fazer emergir 

inúmeras mudanças na mentalidade e no modo de perceber o tempo pelo homem do 

século XVII, apresentar-se-á contemporâneo do escritor e das semelhantes questões que 

o aflingem no limiar do século XXI. 

 O plano da tese se desenvolveu a fim de demonstrar como o conceito de espaço 

biográfico modulado, nas narrativas biográficas aqui apresentadas, possibilitou 

perspectivar os textos de Mário Cláudio enfocados em nosso estudo, como um espaço 

tensivo, problematizador, a princípio, e, aparentemente, acerca das fronteiras entre o 

discurso biográfico e o ficcional, para se desdobrar em outros limites, também não 



menos tênues, como a dimensão criativa e crítica de todo processo artístico e estético, 

seja ele literário ou pictórico. 

 Cremos que A fuga para o Egipto, Gêmeos e Amadeo, uma novela e dois 

romances focos de nossa tese, desvelarão, cada qual a seu modo e em seu tabuleiro, as 

cartas, isto é, as estratégias com as quais o escritor Mário Cláudio construiu as suas 

narrativas biográficas labirínticas. Uma das descobertas que um leitor do autor da 

Trilogia da Mão empreende é a de que, como jogo, as narrativas reclamam um parceiro 

à altura, senão para ganhar o jogo, ao menos para começar a partida. E foi o que 

fizemos: começamos uma das partidas possíveis desenhadas nos tabuleiros-textos de 

Mário Cláudio.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2-Do Barroco ao Neobarroco: configurações e reconfigurações históricas e estéticas 

 

Devido às complexidades de toda ordem que envolvem o período barroco e aos 

muitos e ricos estudos e pesquisas concernentes a ele, é preciso, antes de delinearmos o 

nosso percurso, esclarecer que, em virtude dos múltiplos caminhos teóricos, 

privilegiaremos alguns olhares sobre a referida época. O nosso esforço concentrar-se-á 

na tentativa de, ao resumirmos algumas ideias dos principais estudiosos que se 

debruçaram sobre a questão, organizá-las a fim de que elas iluminem as análises dos 

três romances de Mário Cláudio em foco em nossa tese. Em um primeiro momento, 

preocupar-nos-emos em levantar os principais acontecimentos históricos formadores e 

orientadores do pensamento cultural do barroco, para, num segundo momento, 

levantarmos as marcas estéticas que emergirão nas mais diferentes manifestações 

artísticas no século XVII. 

 Em seguida, mostraremos em que medida alguns autores brasileiros e 

estrangeiros, seja no campo histórico, filosófico ou estético, por observarem que há 

várias homologias entre o nosso tempo e a nossa cultura e o barroco histórico, vão 

buscar, dentro das respectivas áreas de conhecimento, se apropriar de algumas marcas e 

procedimentos estruturais daquela época a fim de perspectivarem uma nova visada 

epistemológica e crítica da arte e cultura contemporâneas.  

 Acrescentamos, pois, a essas considerações sobre o barroco e o neobarroco um 

item sobre as relações entre literatura e pintura. 

  

 

 

 



2.1-Do barroco: o contexto histórico 

O homem ―perdeu o pé‖, anda à 

deriva num oceano de incertezas, 

sem bússola e sem norte. 

 

José Manuel de Vasconcellos
1
 

 

 

O período hoje denominado barroco foi marcado por grandes e profundas 

transformações no cenário histórico e cultural da Europa, sobretudo, na Península 

Ibérica. Mudanças significativas que vão da área astronômica à teológica. Podemos 

começar a falar das Grandes Navegações marítimas e comerciais que, no limiar do 

século XVI, vão possibilitar o fortalecimento do Estado na figura do Príncipe e ensejar 

uma maior concentração de poder nas mãos monárquicas. Com isso veremos surgir 

inúmeros conflitos bélicos entre as mais potentes e influentes nações europeias, como, 

por exemplo, a França, a Alemanha e a Inglaterra. Diante, pois, do poder absoluto dos 

reis, estes que seriam a emanação de Deus na terra, e da forte ligação entre o poder do 

Estado com a burguesia emergente, perceber-se-á uma crescente e substancial 

transformação na ordem econômica, uma vez que, com a prática mercantilista, observar-

se-á uma mudança de ordem do sistema econômico, passando-se de um sistema 

manufatureiro para um outro, digamos, já de fortes matizes capitalistas. Observar-se-á, 

portanto, uma divisão do trabalho visando a uma mais-valia, ou seja, lucros. Além 

disso, se buscará disseminar a falsa ideia de enriquecimento fácil nas colônias 

ultramarinas. 

Outro fato, agora de ordem religiosa, irá, igualmente, causar um cataclisma no 

seio da Igreja de Roma: é a Revolução Protestante. Desencadeada na Alemanha por 

                                                           
1
 VASCONCELOS, José Manuel. ―Apresentação de Severo Sarduy‖. In: SARDUY, Severo. Barroco. 

Lisboa: Vega, 1989. p.15. 



Martinho Lutero (1483-1546), em virtude do questionamento realizado da venda de 

indulgências e dar crítica à mediação existente e exigida pela Igreja entre Deus e o 

cristão, a Reforma Protestante irá não só cindir a Igreja Católica, bem como ensejar 

sangrentas lutas fratricidas em solo europeu. Em resposta à Reforma, a Igreja, reunida 

na cidade de Trento, Itália, em 1545, num Concílio homônimo da cidade, irá tomar 

decisões extremas para fazer frente à perda de terreno e poder causados pela ação 

protestante, como a instauração da censura, criando, por exemplo, o Índice de Livros 

Proibidos, iniciando, assim, uma caça às bruxas, isto é, uma perseguição atroz a todo e 

qualquer ato de insubordinação aos ditames de Roma, bem como a todo e qualquer ato 

considerado herético. Além disso, com a Criação da Companhia de Jesus pelo espanhol 

Ignácio de Loyola, fundada em 1534, e o Tribunal da Santa Inquisição, chamado 

também de Santo Ofício, em 1542, a Igreja irá iniciar um processo de reabilitação da fé 

mediante mecanismos de terror e de tortura: terror e tortura tanto físico quanto 

simbólicos. A arte e a educação, portanto, a formação do espírito e da consciência do 

povo estarão entregue aos soldados de Cristo, ou seja, aos jesuítas, aqueles que 

legitimarão a chamada Guerra Santa.  

Outra revolução também fará sentir seus efeitos na cultura do século XVII: a 

Revolução Cosmológica. A obra Das revoluções dos mundos celestes veio à cena no 

ano de 1543, escrita pelo astrônomo polonês  Nicolau Copérnico (1473-1543). Nela o 

astrônomo afirmava: não era o Sol que girava em torno da Terra, mas a Terra que girava 

em torno do Sol, e instaurava, assim, a visão heliocêntrica do mundo. Com isso, ele 

operou um duro e duplo golpe tanto na mentalidade teocêntrica, que preconizava habitar 

Deus no centro da Terra e em torno desta, girariam o sol e os outros planetas, quanto na 

humanista e antropocêntrica, pois esta concepção de mundo, ao destronar Deus como 

centro do universo, postulou ser o Homem a medida de todas as coisas. A Terra passou 



a ser mais um planeta a pertencer ao Sistema Solar como outro qualquer, e a girar em 

torno do sol. Ao Homem, então, restou a sensação incômoda de estar ―perdido‖ na 

imensidão infinita do universo. A terra, Deus e o homem são, de um só golpe, 

destronados da posição central e centralizada em que, até então, figuravam, e a 

concepção geocêntrica do mundo é, definitivamente, abalada e posta sob suspeição. 

Com o desenvolvimento do telescópio pelo matemático italiano Galileu Galilei 

(1564-1642), as intuições, mais do que provas, do pensamento de Copérnico ganharam 

força, estabelecendo, assim, as ideias heliocêntricas no seio científico, dando ensejo às 

pesquisas de Johannes Kepler (1571-1638), astrônomo alemão que, observando os 

movimentos do planetas, descobre que estes, ao se moverem, realizavam em torno do 

Sol trajetórias ovais ou elípticas. Ao lado do pensamento medieval, que tinha formulado 

a sua cosmovisão a partir da ideia da Terra e de Deus como centros fixos e imóveis, 

existia um outro que com ele tensionava, e que na ideia de descentramento e movimento 

se concebia: era o mundo da cosmovisão ou perspectiva barroca. Perspectiva essa que 

com o nome de Kepler e a figura da elipse inaugurava, nas palavras de Sarduy (1989), o 

espaço e a cosmologia barrocas. Cosmologia que, igualmente, fazia figurar uma nova 

epistemologia. Com a revolução epistemológica surgida após a descoberta de Kepler, ou 

seja, a de que o movimento da Terra em torno do sol não seria perfeito como de um 

círculo, mas o curvilíneo de uma elipse, a noção do mundo, do homem, da ciência e das 

artes e cultura entronizadas, a partir de uma perspectiva dupla, veio à tona, bem como a 

ideia de um universo fundado em contínuo movimento. 

O Renascimento foi marcado pelo retomada da herança clássica e dos valores 

humanistas preconizados pelo pensamento greco-romano, notadamente o de Platão, em 

que se entendia ser o homem a medida de todas as coisas. A partir dessa concepção 

antropocêntrica do universo, buscou-se estudar e dominar a natureza sob vários ângulos, 



inaugurando-se um novo método científico: o método empírico. Levando os 

experimentos a várias áreas do saber, o homem renascentista desenvolveu a pesquisa 

matemática e física, engendrando novas invenções como, por exemplo, a criação, a 

partir dos estudos da geometria, da técnica da perspectiva. Com isso organiza e 

domestica o espaço, pois, agora este, tridimensionado, cria a ilusão de se conhecer o 

mundo e a realidade em sua totalidade. O espectador-sujeito, portanto, aparece centrado, 

pois, sob o seu ponto de vista, a perspectiva fixa e imóvel da visão renascentista do 

mundo se organizará e emergirá. Dessa perspectiva, então, também emergirá um mundo 

perfeito, harmônico, equilibrado, simbolizado na imagem do círculo: ―Desde os tempos 

de Platão, as esferas e os círculos eram considerados as figuras geométricas perfeitas‖ 

(GAARDER: 1995, p. 223). O círculo representava, pois, a visão geocêntrica do mundo, 

isto é, a Terra como centro perfeito do universo, e, igualmente, a perfeição de Deus 

como figura ordenadora do Caos cosmológico. 

A Europa barroca se constituirá num espaço minado em que forças antagônicas e 

extremadas vão duelar. É dessa época a tensão entre dois mundos e dois modos de vê-

los: a tensão entre a perspectiva do mundo humanista e renascentista e a perspectiva do 

mundo contrarreformista e barroco. Perspectivas que serão tensionadas e desdobradas 

nas principais marcas da mentalidade dos séculos XVII e XVIII, ou seja, na mentalidade 

da cultura barroca. Analisa Maravall: 

 

Nesses termos, pode-se atribuir o caráter definidor da época- neste caso, 

 seu caráter barroco- à teologia, à pintura, à arte bélica, à física, à 

 economia, à política etc, etc. É desse modo que a economia em crise, as 

 alterações monetárias, a insegurança do crédito, as guerras econômicas e, 

 ainda, o fortalecimento da propriedade agrária senhorial e de 

 instabilidade na vida social e pessoal, dominado por forças de imposição 

 repressora que estão na base da gesticulação dramática do homem 

 barroco e que nos permitem denominá-lo desse modo. (MARAVALL: 

 1975, p.45) 

 



O homem da época do barroco é um homem em crise, porque de crise, ou de 

crises, constitui-se, igualmente, o seu tempo. A mente dele oscilava entre tempos e 

valores opostos: de um lado os valores do Renascimento, de assunção do corpo, da 

razão e do conhecimento científico, de um pensamento que se baseava na fixidez da 

Terra e no entronamento do homem no centro e na certeza do universo, o homem do 

círculo de Galileu, e por outro lado este mesmo homem se encontrava perdido na 

imensidão do universo e, ao mesmo tempo, pressionado pelas forças políticas, 

econômicas, sociais, sobretudo, pelas forças sobrenaturais que pairavam sob sua cabeça 

pelas imagens do Diabo e do inferno criadas e disseminadas pela ação da 

Contrarreforma.  

A Igreja, junto com a força do Príncipe, ou seja, do Estado absolutista 

constituído, quer, a todo custo, obliterar a ação da ciência e da filosofia modernas 

emergentes. Vemos Galileu abjurar diante do Santo Ofício e vemos, igualmente, 

Giordano Bruno ser consumido nas chamas da Santa Inquisição. Vemos, portanto, uma 

época de atos e pensamentos extremados, tensos, violentos, de censura ao corpo, ao 

espírito e ao intelecto. No teatro do mundo em que se desenrolará a dramática cena da 

época barroca, o homem representará sua agônica condição em um tempo em que o 

movimento advindo da concepção cosmológica do século XVII dará a tônica. Na cena 

barroca, o personagem tempo será o protagonista, e o homem se constituirá como um 

ser no tempo e de tempo, mudança, inconstância, metamorfose. 

A arte barroca trará inscrita, em seus recursos expressivos, a aguda consciência 

de crise histórica e existencial pela qual passa o homem e, por conseguinte, o artista do 

período. Affonso Ávila, decerto ecoando as ideias de Maravall, em seu O lúdico e as 

projeções do mundo barroco, dirá: 

 



A nova consciência do ser no mundo já não comportaria, sem crise, 

aquela tentativa desesperada de ―prolongamento da cristandade triunfante 

da Idade Média para dentro do mundo moderno‖. O barroco surge dessa 

extrema tensão do arco histórico e o seu homem, o seu artista, a sua arte 

impregnam-se da agonia do instante, estigmatizados pelo dilaceramento 

existencial, pelo ―estremecimento metafísico‖. 

O artista barroco foi, pois, histórica e existencialmente, um ser em crise, 

sua arte registrou, como grande radar, as oscilações das idéias e as linhas 

cruzadas das formas de expressão em mudança. E esse painel vibrátil e 

sensível, ao captar e percutir uma temporalidade agudamente dilemática, 

não o fez já ao nível de diafaneidade do Quinhentos. (ÁVILA: 1980, 

p.33) 

 

 

Num mundo e tempo agudamente dilemáticos, os recursos expressivos e 

artísticos vão se desdobrar e redobrar a partir e de dentro deste mesmo mundo e tempo. 

E o elemento, vaso comunicante, entre todas as formas expressivas barrocas, e elevado à 

categoria não só lúdica mas  também epistemológica, será o jogo. 

O homem barroco joga na vida e na arte, joga nesta para pensar e representar 

aquela, joga para tentar a liberdade na vida e na arte, na medida em que o recurso do 

jogo não só aparecerá como dispositivo expressivo, mas também de adaptação e 

sobrevivência dentro das circunstancialidades históricas, uma vez que se sentirá uma 

peça mutável nas mãos do destino. Este que, por sua vez, é movido pelas mudanças 

promovidas pela passagem fugaz do tempo. Tempo que tudo muda, a começar pela 

consciência do homem de também mudar conforme as circunstâncias. Por isso a forma 

lúdica, porque aberta, revelar-se-á como uma categórica estética, existencial e 

epistemológica da época barroca. Estética e existencial, porque a obra se constituirá a 

partir de jogos de palavras, em que a proliferação significante e metafórica, marca do 

estilo cultista mas não exclusivo dele, possibilitará ao artista a liberdade de criação, bem 

como uma liberdade de exercer sua individualidade em confronto à ação coercitiva das 

forças poderosas vigentes, fossem da Igreja ou/e do Estado. Jogos de ideias, em que o 

artista ou o pensador explorará a liberdade de pensamento, lançando mão dos recursos 



linguísticos, como a metonímia, em que o pensamento em expansão, em deslocamento, 

ao dar volteios e a jogar com as ambigüidades léxicas, vai se construindo à margem da 

ordem vigente. Ao brincar com as possibilidades semânticas da linguagem, o poeta vai 

burilando-a de tal maneira, que o significante, ao se distanciar do significado primeiro, 

já traz em seu bojo outro sentido. Por isso, não podemos afirmar que a linguagem 

trabalhada, rebuscada dos escritores e poetas barrocos seja tão só capricho ou exibição 

vaidosa de engenhosidade, todavia, os recursos expressivos à mão do artista serviam 

como uma forma de manifestação de liberdade criativa a engendrar a liberdade pessoal 

e existencial. 

Não sem razão, as mais exploradas figuras de linguagem pelo artista barroco 

serão a metáfora, a antítese, o paradoxo, o oxímoro, a hipérbole e o hipérbato. O artista, 

assim como todo homem, vivendo em tão confuso e conturbado momento, necessitava 

expressar e revelar a mente e as atitudes antagônicas advindas da consciência de crise e 

da passagem fugaz do tempo. As antíteses davam conta do homem como ser dual, 

dividido entre o mundo da carne e do espírito, do céu e do inferno, da fé e da razão. Os 

paradoxos representavam o absurdo de um tempo de ruína social, econômica e, 

sobretudo, teológica, pois, em nome de Deus e da fé, católicos e protestantes se 

matavam. Ou, ainda, para tensionar as forças contrárias e os sentimentos contraditórios, 

tal como: se o tempo era fugaz e a vida passageira, não valeria a pena perdê-los com 

vaidades ou futilidades, no entanto, por serem fugazes e passageiros, o tempo e a vida 

deveriam ser aproveitados da maneira mais intensa possível. Por causa disso também 

verificamos o emprego das hipérboles, ou seja, a expressão do modo extremado e 

exagerado do sentir e do pensar. Para representar a imagem e os sentimentos de um 

homem que se sentia e se pensava perdido no caos e no labirinto social e existencial, os 

escritores lançavam mão do hipérbato. Porque, ao explorarem as inversões sintáticas, 



eles tentavam representar o tortuoso pensamento, bem como as tortuosas condições de 

vida do dramático século XVII. Na pintura, com objetivos semelhantes ao do poeta ou 

do escritor, veremos, para representarem o agônico, ambíguo e dramático momento, o 

emprego da técnica do claro-escuro, bem como na arquitetura o uso das volutas e na 

música a técnica do contraponto.   

 

 

 

2.1.1-Novas leituras da estética barroca 

 

Seguramente, é possível estabelecer certas 

relações entre elementos externos, 

puramente formais, do Barroco europeu do 

século XVII e aqueles que apresentam 

épocas históricas, de áreas distantes entre si. 

É fácil comprovar que uma cultura dispõe 

sempre de empréstimos e legados que lhes 

chegam de outras, anteriores e distantes. 

 

Antonio Maravall
2
 

 

 

  

Durante muito tempo a estética, advinda dos conflitos e contradições do século 

XVII e formadora da cultura barroca, esteve desvalorizada em função de ela ser sempre 

definida em comparação à estética clássica. Segundo Maravall (1997), as obras barrocas 

eram definidas, em sua maioria, pelos critérios internos, isto é, morfológicos, portanto, 

sem que fossem avaliadas e avalizadas dentro da estrutura social e cultural em que 

surgiram. As obras, fossem elas arquitetônicas, pictóricas ou literárias, eram adjetivadas 

de modo preconceituoso e pejorativo. Figuram dentre os adjetivos usados para 

caracterizar uma obra barroca: irracional, irreal, fantástico, complicado, obscuro, 



gesticulante, desmedido, exuberante, frenético, transitivo, cambiante (MARAVALL: 

1997. p.329). Eles eram usados e enfatizados para tornarem os elementos estruturantes 

da estética barroca menores em relação à arte clássica, vista e entendida como uma arte 

lógica, medida, real, clara, serena, repousada (id. , ibid. , p.329). No entanto, como vai 

observar o historiador, essa divisão pouco dialética empobrecerá, ou empobreceria, a 

análise e a interpretação da cultura e artes barrocas. 

 Antes, porém, de falarmos da interpretação realizada pelo viés histórico de 

Maravall, falemos de alguns estudos que recuperaram e redimensionaram os elementos 

constitutivos da arte e da estética barrocas. Comecemos, pois, por Renascença e 

Barroco, publicado em 1888 e escrito pelo historiador de arte suíço Heinrich Wölfflin. 

O estudo do suíço se centrará na análise formal, por isso mesmo, estilística do período 

do barroco. Segundo ele, houve uma natural e gradual evolução da estrutura clássica 

para a barroca, e chamará a nossa atenção para o fato de a estética renascentista se 

caracterizar por uma postura fechada, exata e fixa, enquanto a barroca se caracterizará 

por uma postura aberta, móvel e dinâmica em que o movimento se constituirá a tônica 

das obras do período. Na arquitetura ele dará, como um dos exemplos da evolução das 

marcas clássicas para a nova arte que denominará de barroca, a Catedral de São Pedro 

em Roma sob a tutela de Michelângelo (1575-1564), que, segundo ele, figurará como o 

―Pai do barroco‖ (WÖLFFLIN: 2005, p.29). Também de Michelângelo viria a ser um 

dos exemplos da escultura da nova arte: ―O Dia‖, que está na Capela dos Médici e cujo 

rosto o artista deixou o rosto inacabado. Reflete o crítico suíço: 

 

 

Naturalmente, os começos dessa arte encontram-se em 

 Michelangelo, na medida em que se pode fazer depender de um 

 só homem o destino mundial da arte. Diz-se que Michelangelo é 

 o pai do barroco, e com razão, mas não por causa das ―fantasias 
                                                                                                                                                                          
2
 MARAVALL, Antonio. A cultura do Barroco. São Paulo: Edusp, 1975, p.42. 



 arbitrárias‖, que ele se permitia em sua arquitetura- o arbitrário 

 jamais pode ser um princípio de estilo- e sim por causa do seu 

 modo vigoroso de tratar os corpos, por causa da terrível seriedade 

 que só podia encontrar sua expressão na ausência de forma. Os 

 contemporâneos chamavam a isso o terribile. (WÖLFFLIN: 2005, 

 p.95. Grifos nossos) 

 

 Wölfflin entenderia e estudaria, a partir do viés estruturalista, os estilos da arte 

numa linha evolutiva que, segundo ele, se alternariam. Não é sem razão que ele 

identificará, nas manchas e nas pinceladas rápidas que buscam apreender os matizes da 

luz e a passagem do tempo do Impressionismo, uma volta da semelhante ideia de 

movimento que marcou a estética barroca, bem como a indefinição de contorno que 

dará uma sensação de justaposição de espaços. Para o crítico suíço, haveria dois topos 

estilísticos: um linear e outro pictórico. No primeiro estariam as formas fixas e 

fechadas, no segundo, as formas abertas e dinâmicas. Estas ele identifica com o estilo 

barroco. Aquelas com o estilo clássico. E, para ele, haveria a alternância, 

independentemente das circunstâncias sociais e históricas, desses dois topos formais. 

Por isso, entenderá ser o estilo barroco uma evolução natural das formas que vigoraram 

no Renascimento, e que já demonstravam, no seio da arte da Renascença, uma certa 

deformação. Deformação que indiciava a insurgência de um outro modo de fazer e ver 

uma nova arte. Esta que terá em Michelângelo o seu representante maior e mais 

importante. Levando em consideração o ponto de vista do crítico de arte, podemos 

dizer, com ele, que o estilo barroco aparece, dentro da história da arte, como o precursor 

das vanguardas artísticas modernas. Partindo de uma análise estruturalista, ou seja, em 

que analisará particularmente os elementos constitutivos da obra de arte, a saber, a 

linha, a cor, a composição, a superfície, o plano, a massa, o volume, isto é, a obra de 

arte como pura visualidade, ele vai desenvolver cinco pares de conceitos fundamentais e 

opositivos em que vai contrapor o estilo e a visualidade clássicos, renascentistas, ao 



estilo e à visualidade barrocos. O primeiro par opositivo é o linear e plástico x pictórico 

em que o crítico vai dizer que a obra de arte clássica é linear, nítida, distinta e concreta, 

ao passo que o barroco é pictórico, se apresenta com linhas mais livres, com luzes e 

sombras, a ponto de darem a impressão de movimento e tornarem a figura difusa a 

quase se dissolver. 

 No segundo, ele vai contrapor a superfície de planos bem definidos pela linha 

da arte clássica à superposição de planos em profundidade da arte barroca. No terceiro 

par, Wölfflin vai defender a evolução das formas do Renascimento para as formas do 

barroco. Naquele a forma era fechada, pois obedecia a regras rígidas de construção, 

enquanto neste a forma se apresenta de modo mais solto, flexível, isto é, aberta. 

No quarto par, o crítico dirá que a arte clássica, por se organizar a partir de 

elementos autônomos a formarem um conjunto, apresenta-se de modo múltiplo, ao 

passo que na composição barroca, pelos planos superpostos, a sua expressividade é 

captada por uma visão única, globalizada. 

E no quinto e último par opositivo, diz o crítico que houve uma evolução da 

clareza absoluta do classicismo para uma clareza relativa no barroco. Porque, segundo 

ele, a composição clássica seria construída a partir de linhas nítidas dentro de uma 

superfície com planos autônomos, favorecendo, assim, o entendimento da obra de arte. 

Já no barroco, por ser a obra de arte realizada a partir de planos superpostos em 

profundidade, e por jogos de luz e sombra, exigiria um esforço maior de compreensão. 

Ele afirmará, ainda, que, dentre os elementos que marcam a passagem ou, 

segundo ele, a evolução da arte clássica para a arte barroca, estão a ideia de movimento 

das massas e a de desproporção ou desmedida ou, ainda, de grandiosidade, pois se 

apresentariam em tensão com a ideia de inércia, tranquilidade e equilíbrio da arte da 

Renascença. Para ele, estes elementos desencadeariam, no espectador, inquietação e 



êxtase, sensações que iriam, depois, caracterizar tão bem a arte do novo período, ou 

seja, a do período barroco. 

Outro nome de peso a tentar entender a estética barroca como consequência de 

um particular contexto de crise foi o filósofo Walter Benjamin. Na tese-ensaio intitulada 

Origem do Drama Barroco Alemão, escrita em 1925, mediante um viés histórico, ele 

empreenderá uma leitura da dramaturgia alemã do século XVII levando em 

consideração o momento de crise decorrente das inúmeras revoluções ocorridas na 

época, entre elas e notadamente, a revolução religiosa promovida pela Reforma 

Protestante. Neste estudo, Benjamin enfoca e explica os motivos de uma estética, a 

barroca, se construir mediante alegorias. Partindo dessa tese, argumenta que a estética 

barroca assim se apresentará por tentar captar e representar as tensões históricas e 

existenciais do homem dos Setecentos. Dividido entre o céu e a terra, entre o poder 

divino e o poder dos príncipes, entre a concepção de um tempo e espaço 

transcendentais, por isso, uno e harmônico, e de um tempo de crises, por isso de 

instabilidades de toda ordem, o homem barroco apresenta e representa no palco esse 

tempo e esse espaço conturbados e dramáticos por meio de criações alegóricas, 

mediante imagens que não são transparentes, objetivas, diretas, exigindo do espectador 

uma postura interpretativa e crítica destas mesmas imagens. E quais imagens seriam 

essas? De destruição, de escombros, de fragmentos, de corpos despedaçados, de velhice, 

de destroços, imagens que representariam, alegoricamente, a crise e a ruína do espaço e 

do tempo históricos. Para sustentar a sua tese, Benjamin vai contrapor o conceito de 

símbolo ao de alegoria. Vai explicar que na concepção do pensamento e da estética 

clássicos, entendia-se ter o símbolo uma relação direta com o referente, isto é, haveria 

uma relação de causa e efeito entre o significante e o significado, não havendo, pois, 

qualquer duplo sentido ou ambiguidade de leitura, portanto, de sentido. Vai, também, 



identificar a interpretação feita pelos antigos e românticos do símbolo a uma idéia do 

sujeito clássico, aquele que era compreendido como uno, completo e perfeito. Já a 

alegoria, que em sua etimologia significa allos, outro, e agorein, falar em grego, 

apontaria para uma dessemelhança entre significante e significado, cabendo ao 

interpretante, levando em consideração a distância existente entre os termos, 

empreender um esforço de decifração do sentido. 

O teatro alegórico barroco trará inscrito em seus dramas a concepção barroca de 

história como ruína. O teatro, ao lançar mão do recurso da alegoria, representará no 

palco as tensões, as instabilidades, as fragmentações e dilaceramento da mente do 

homem que não está mais em repouso ou no lugar fixo do Renascimento, mas está, sim, 

perdido na vertigem do tempo e das mudanças inerentes a esse mesmo tempo,  e 

tensionado pela força protetora, porém punitiva, de Deus no céu, bem como a do 

Príncipe na terra.  

O filósofo vai empreender uma recuperação da alegoria barroca no século XX, a 

fim de transformá-la numa categoria epistemológica que lhe possibilitará engendrar uma 

crítica ao conceito tradicional de história, ou seja, o de história como uma linha 

evolutiva, portanto, progressista, como um continuum. Ao empreender a história como 

um Sprung, isto é, um salto, vai à origem do drama barroco para fazer saltar do 

continuum da história uma outra possibilidade de interpretação, um outro sentido, e não 

somente para o passado, bem como para o presente, solapando, assim, uma possível 

leitura dessa origem como ponto zero da história. E fazendo saltar o tempo, e, por 

conseguinte a história, o historiador, como o alegorista barroco, trabalharia com os 

fragmentos, os pedaços, as ruínas do passado histórico, recuperando-o em parte, jamais 

como um todo. O historiador leria estes pedaços do passado como se eles fossem um 

livro a que faltassem páginas e, por meio de um esforço interpretativo das imagens, 



capturaria um dos passados possíveis. Passado este que, uma vez recuperado, traria nele 

inscrito uma outra possibilidade de presente. Portanto, para Benjamin, redimir o passado 

seria, igualmente, redimir o presente, bem como o futuro, uma vez que seu conceito de 

tempo e de história comportaria na agoridade a simultaneidade do passado-presente-

futuro. 

Dirá Benjamin numa passagem singular de seu Origem do Drama Barroco 

Alemão:  

A relação entre o símbolo e a alegoria pode ser compreendida, de 

 forma persuasiva e esquemática, à luz da decisiva categoria do 

 tempo, que esses pensadores da época romântica tiveram o mérito 

 de introduzir na esfera da semiótica. Ao passo que no símbolo, 

 com a transfiguração do declínio, o rosto metamorfoseado da 

 natureza se revela fugazmente à luz da salvação, a alegoria mostra 

 ao observador a fácies hippocratica da história como 

 protopaisagem petrificada. A história em tudo o que nela desde o 

 início é prematuro, sofrido e malogrado, se exprime num rosto- 

 não, numa caveira. (...) Nisso consiste o cerne da visão alegórica: 

 a exposição barroca, mundana, da história como história mundial 

 do sofrimento, significativa apenas nos episódios do declínio. 

 Quanto maior a significação, tanto maior a sujeição à morte, 

 porque é a morte que grava mais profundamente a tortuosa linha 

 de demarcação entre a physis e a significação. (BENJAMIN: 

 1984, p.188)  

 

Benjamin, ao reabilitar o valor histórico e estético da alegoria barroca e ao 

redimensionar a importância do período, iluminaria a compreensão da história, da 

estética e da arte nos conturbados tempos modernos e contemporâneos. Não será sem 

razão que fará uma leitura alegórica da obra de Charles Baudelaire, uma vez que 

enxergará, assim como já o fizera com os dramaturgos do barroco, que o poeta será o 

primeiro a se conscientizar da tarefa e da função da poesia em tempos modernos. O 

poeta, diante da impossibilidade de ser ver como um sujeito indiviso como preconizava 

a concepção clássica, bem como, igualmente, da de conceber o tempo, e, por 

conseguinte, a história como uma linha evolutiva e inteiriça, porque a percebe e a sente 



despedaçada, fragmentada, nas ruínas do presente da cidade moderna, se tornará um ser 

entristecido e melancólico, bem como enxergará o tempo, a história, como ruína. 

Porém, como o alegorista barroco, também empreenderá uma dupla visada: já que assim 

o tempo e a história se apresentam, isto é, como ruína, jogará com as possibilidades de, 

a partir dos fragmentos, entender e interpretar a história, a arte e a si mesmo de modo 

fragmentado. E a partir dos fragmentos, das ruínas, fazer e compreender a história, a 

poesia e a arte. Também não sem razão, na própria palavra que significa ―drama 

barroco‖ estaria inscrito o jogo empreendido pelo alegorista do século XVII, bem como 

pelo filósofo e o historiador do século XX: Trauerspiel. Trauer=luto e Spiel= jogo. Isto 

é: nas imagens de ruína, luto, melancolia e morte, estariam inscritas as possibilidades de 

se construir, mediante o jogo alegórico das imagens, uma outra e nova vida, bem como 

uma outra e nova história em que os mortos e vencidos de ontem e de hoje pudessem e 

possam ser salvos e redimidos. 

Antonio Maravall (1997), contrapondo-se ao viés estruturalista de Wölfflin,   

perspectivará a sua revisão do barroco, assim como Benjamin, pelo viés histórico, 

embora apontem para direções diferentes. A perspectiva de Benjamin é acentuadamente 

atravessada por um caráter filosófico. Embora venha a admitir que traços estilísticos de 

uma determinada época retornem em outra, Maravall defenderá a tese de que a estética 

do século XVII responderá à demanda de certas exigências temporais e ideológicas 

presentes e únicas na cultura vigente na Europa dos Setecentos. Dirá ele: 

Barroco é, portanto, para nós, um conceito histórico.  

(...) 

Com isso, queremos dizer que renunciamos ao emprego do termo 

 ―barroco‖ para designar conceitos morfológicos ou estilísticos, repetíveis 

 em culturas cronológica e geograficamente separadas. Seguramente, é 

 possível estabelecer certas relações entre elementos externos, puramente 

 formais, do Barroco europeu do século XVII e aqueles que apresentam 

 épocas históricas diferentes, de áreas culturais distantes entre si. É fácil 

 comprovar que uma cultura dispõe sempre de empréstimos e legados que 



 lhes chegam de outras, anteriores e distantes. (MARAVALL: 1975, p. 

 42) 

 

Como tentamos mostrar no início do capítulo, e agora com Maravall, os 

elementos formais e constitutivos da estética barroca são devedores e continuadores de 

uma certa forma de pensar e fazer artes presentes já no século XVI. Aliás, presentes no 

período chamado de Maneirista. Maneiristas eram as obras que não se enquadravam 

dentro dos elementos caracterizadores da arte clássica, como, por exemplo, a obra de 

Tintoretto (1518-1594). Este artista já antecipava e anunciava, com sua paleta 

impregnada de penumbras, um modo de pintar e de viver que emergirá da crise e 

enfraquecimento dos Príncipes, bem como em decorrência da queda da influência da 

monarquia, do fortalecimento dos mercados e do poder da burguesia. Tintoretto 

inaugurará, como dirá Sartre
3
, na história da arte ocidental a pintura de encomenda e, 

portanto, ao gosto da clientela que poderia pagar: ao gosto burguês.  

Maravall também destaca, dentre outras, a ideia de movimento como uma das 

marcas da cultura barroca que se será representada nas linhas curvilíneas da arquitetura 

e da pintura. Dinamismo este destacado por Wölfflin no século XIX em seu estudo aqui 

mencionado. A ideia de dinamismo se apresenta à cultura barroca em decorrência das 

inúmeras mudanças ocorridas no contexto do século XVII, como a já referida revolução 

religiosa ou, ainda, a também já explicada, cosmológica realizada pelos estudos de 

Copérnico, Galileu e Kepler. Estudos que vêm solapar a ideia teocêntrica e geocêntrica 

do universo, bem como a ideia de Deus como aquele a habitar o centro deste universo e 

a ordenar todo o resto. Outra marca do barroco a ser destacada pelo historiador será o 

inacabamento das obras. Esta característica já havia sido mencionada pelo crítico suíço 

e por ele designada de Terribilitá, ou seja, das formas não inacabadas surgia uma 

imagem monstruosa a causar pavor mas, igualmente, êxtase nos espectadores. Wölfflin 



daria o exemplo de Michelângelo como o primeiro artista a deixar peças inacabadas. 

Porque, talvez, elas já anunciassem, como vai dizer Ferreira Gullar ao analisar a Pietá 

Rondanini: ―Nela, a exterioridade da bela forma dá lugar à revelação da precariedade do 

ser humano- e um novo sentido de beleza se anuncia― (GULLAR: 2003, p. 43), ou seja,  

a nova beleza que já se prenunciava moderna, dos tempos precários e instáveis do 

homem e da arte barrocos. Para tempos incertos, precários e turbulentos, não haveria 

mais razão de ser da continuidade de uma beleza calma e harmoniosa como a que 

caracterizou a estética clássica.  

Para Severo Sarduy, poeta e crítico cubano (1989), praticante de uma estética e 

forma de pensamento de um barroco transistórico, haveria uma isomorfia entre as 

concepções cosmológicas e as formas simbólicas no século XVII. Para ele, haveria um 

―recaimento‖, um deslizamento da forma de ver e entender o universo e a maneira de 

representá-la nas artes, seja na literatura, na pintura ou, ainda, no teatro. O cubano 

desenvolve o seu estudo do período levando em consideração a tensão que vai do 

círculo galiláico à elipse kepliana: na tensão de um universo que era perspectivado a 

partir da existência de um único e absoluto centro, para um outro que se apresentará a 

partir de um duplo centro, isto é, descentralizado. Descentralização esta que demandará 

do homem dos Setecentos uma nova postura diante do mundo: uma postura que exigirá 

um ponto de vista, uma perspectiva, e desta, uma, dentre outras, interpretação para este 

mesmo mundo. Por isso, o cubano centra o seu ensaio na observação do recaimento da 

nova perspectiva cosmológica no modo de representação das formas artísticas. E chama 

nossa atenção para a perspectiva dupla que se revelará em telas de pintores como 

Rubens ou El Greco, bem como chama nossa atenção para o recaimento da elipse de 

Kepler na elipse estilística. Dirá Sarduy em seu emblemático livro intitulado Barroco: 
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A apoteose da elipse no espaço simbólico da retórica, a 

sua exaltação gongórica, coincide com a predominância do 

seu acólito geométrico no discurso astronômico: a curva 

kepleriana. (...) A elipse, nas suas duas acepções, surge 

desenhada em torno de dois centros; um visível (o 

significante marcado/o sol), diurno, que resplandece na 

frase barroca; o outro virtual da elipse dos planetas), 

elidido, excluído, sombra (...). 

A elipse, identifica-se, portanto, na retórica barroca com a 

mecânica do hermetismo. (SARDUY: 1989, p.68) 

 

 

Assim como os planetas realizavam uma volta curvilínia em torno do Sol, se 

dobravam em torno do Sol, Galileu, mediante seu telescópio, pesquisou os corpos 

celestes e verificou que na Lua havia crateras e vales, constatando a matéria rugosa e de 

pregas com as quais tais corpos celestes se revestiam. Com isso, o italiano demonstraria 

o desdobramento infinito de uma substância em outra, dando razão a Sarduy quando 

este prefigura um recaimento das formas cosmológicas nas artísticas, bem como das 

formas da natureza nas formas culturais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1.2-Do recaimento barroco cosmológico ao filosófico e cultural 

 

O barroco remete não a uma essência, mas 

sobretudo a uma função operatória, a um traço. 

Não pára de fazer dobras. 

 

Deleuze
4
 

  

O filósofo francês Giles Deleuze, à semelhança de Sarduy que analisou o 

período a partir de algumas categorias operatórias, como por exemplo, a elipse kepliana 

e o deslizamento das formas cosmológicas nas artísticas, estudará o barroco levando em 

conta a categoria operatória da dobra. Categoria esta que ele desenvolverá depois de 

analisar o procedimento filosófico de Leibniz (1646-1716) no século XVII e de como 

este formulará o conceito de mônadas levando em consideração as mudanças 

cosmológicas, históricas e culturais ocorridos no seio do período barroco. Analisa 

Deleuze:  

 

Leibniz opera uma grande montagem barroca entre o andar de 

 baixo, perfurado de janelas, e o andar de cima, cego e fechado 

 mas que é, em troca, ressoante como um salão musical, salão que 

 traduziria em sons os movimentos visíveis de baixo (...). Nem por 

 isso deixa de ser ele uma maneira de representar o que Leibniz 

 afirmará sempre: uma correspondência e mesmo uma 

 comunicação entre os dois andares, entre os dois labirintos, entre 

 as redobras da matéria e as dobras na alma. (DELEUZE: 1991, p. 

 15) 

 

 

Perceber-se-á, dessa maneira, um desdobramento das revoluções científicas na 

reformulação do pensamento da Igreja e da cultura de um modo geral. A filosofia 

metafísica de Leibniz, com o estudo sobre as mônadas publicado no livro A 



Monadologia, no ano de 1714, vem desfazer a dicotomia, empreendida desde Platão e 

sustentada até Descartes, entre a alma e o corpo, o espírito e a matéria. Segundo 

Leibniz, a alma seria constituída de unidades independentes entre si que se 

desdobrariam em outras que, por sua vez, também mantendo sua autonomia, se 

desdobrariam ao infinito, como se cada parte fosse um átomo, portanto, uma partícula 

divisível ao infinito, e que cada mônada, ou seja, cada unidade, carregaria e conteria em 

si um mundo independente, sendo possível a apreensão do todo do mundo pela 

apreensão de uma única parte. O todo do mundo, então, só seria possível ser apreendido 

pelas múltiplas partes, ou seja, pelos diferentes pontos de vista embutidos em cada 

parte, em cada mônada. Leibniz também sustenta que as mônadas não somente se 

desdobrariam entre si, mas se redobrariam na matéria, no corpo, num movimento 

dialético em que não só a matéria se desdobraria na alma mas também a alma se 

redobraria no corpo num movimento incessante e infinito. O universo, segundo Leibniz,  

configurar-se-ia como um conjunto de mônadas, cada qual trazendo, de modo 

independente, o universo, e este só poderia ser apreendido como um Todo a partir  de 

uma harmonia preestabelecida encontrada, segundo sua teoria, em Deus. Dizendo de 

outro modo: cada mônada apareceria como um livro capaz de representar- e oferecer ao 

leitor- apenas um lado do universo, cabendo a Deus, mediante uma harmonia 

preestabelecida, a interpretação do Todo. E também diria que o mundo em que vivemos 

aparecerá como o melhor dos mundos possíveis, porque ele foi selecionado e 

combinado por Deus entre uma pluralidade de mundos possíveis.  

Percebe-se desse raciocínio que cada mônada/universo aparece como um 

alfabeto, cabendo não só ser visto mas também lido e interpretado por Deus. Vê-se que 

no sistema filosófico de Leibniz comparecem duas categorias caras à cultura barroca: a 
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dobra e o jogo. Dobra que, segundo Deleuze em seu livro A dobra- Leibniz e o Barroco, 

liga os dois andares da casa barroca. O andar de baixo recairá ou redobrará sobre o de 

cima, bem como o de cima recairá ou dobrará sobre o debaixo. Reflete Deleuze:  

   

O barroco remete não a uma essência, mas sobretudo a uma função 

 operatória, a um traço. Não pára de fazer dobras. Ele não inventou a 

 coisa: há todas as dobras vindas do Oriente, dobras gregas, romanas, 

 românicas, góticas, clássicas... Mas ele curva e recurva as dobras, leva-as 

 ao infinito, dobra sobre dobra, dobra conforme dobra. O traço do barroco 

 é a dobra que vai ao infinito. Primeiramente, ele diferencia as dobras 

 segundo duas direções, segundos dois infinitos, como se o infinito tivesse 

 dois andares: as redobras da matéria e as dobras na alma. Embaixo, a 

 matéria é amontoada de acordo com um primeiro gênero de dobra, sendo, 

 depois, organizada de acordo com um segundo gênero, uma vez que suas 

 partes constituem órgãos ―dobradas diferentemente e mais ou menos 

 desenvolvidos‖. No alto, a alma canta a glória de Deus, uma vez que 

 percorre suas próprias dobras, sem chegar a desenvolvê-las inteiramente 

 ―pois elas vão ao infinito‖. Diz-se que um labirinto é múltiplo, 

 etimologicamente, porque tem muitas dobras. O múltiplo é não só o que 

 tem muitas partes, mas o que é dobrado de muitas maneiras. (DELEUZE: 

 2009, p. 14) 

 

  

Podemos observar que os conceitos de recaimento trazidos pela análise de 

Sarduy em seu Barroco, bem como o de dobra por Deleuze em A Dobra, servem-nos 

como ponte para lembrarmos que as marcas e os procedimentos artísticos da idade 

barroca advêm de uma mentalidade e de uma cultura em que o homem viveu sob o 

signo de inúmeras mudanças radicais. Não é sem razão que percebemos, pois, uma 

aproximação, embora o estudo do historiador e o do filósofo partam de diferentes 

propostas, da análise deleuziana da de José Antonio Maravall em A Cultura do Barroco, 

quando este afirmará ser o homem do barroco constituído ―todo de perspectiva‖, porque 

viverá em um mundo desdobrado em muitas partes e, portanto, construído a partir de 

múltiplos pontos de vista. Explica Maravall:  

 



O homem do Barroco, pois, vê-se instalado em um mundo que é, como 

 diz Suárez de Figueroa, ―todo perspectiva‖. A perspectiva, como maneira 

 de a realidade oferecer-se aos olhos do artista, é a noção que enforma 

 toda a obra dos pintores do século XVII. A perspectiva é a maneira pela 

 qual o mundo se revela e é captado pela pintura barroca. E isso que 

 dizemos da pintura é válido para todo tipo de visão: para a arte e para o 

 pensamento. (MARAVALL: 1997, p.311) 

  

As mudanças cosmológicas, bem como as teológicas, tecnológicas e históricas, 

se espraiaram pela epistemológica, ou seja, houve mudanças no modo de ver, pensar e 

sentir do homem dos Setecentos, como diz Maravall. Porque, uma vez o universo e o 

homem descentrados, a consciência e a ideia do sujeito, antes clássicas e centradas, 

fixas, imóveis, são também descentradas, se movendo e fazendo mover um espaço 

agora instável, fluido, flutuante em que o conhecimento é e será sempre deslocado. O 

conceito de sujeito bem como o do sujeito no mundo advirão de elementos 

circunstanciais, logo, cambiáveis, a configurar a relação do homem com o mundo num 

jogo. E nesse jogo as formas, os recursos, as técnicas artísticas se constituirão parte ou 

peças dentro do jogo ou jogos de perspectivas múltiplas, de pontos de vista diferentes, a 

dar conta da infinita possibilidade do mundo que se manifestava como labirinto ao 

confuso, dividido e perdido homem barroco.  

 Encontraremos, seja na pintura, na arquitetura, no teatro ou na literatura, os 

jogos de luz, a tensão do claro-escuro, a elipse, dentre outros recursos, para expressar a 

dramática e igualmente tensão em que se desenvolve a consciência em crise do homem 

do século XVII. Crise advinda da consciência de ele se conceber como um ser no 

tempo, um ser que se sabe de passagem, finito, por isso sente a necessidade de se 

representar nas alegóricas imagens e temas da morte, da ruína, da decadência, da 

velhice, da melancolia e do pessimismo. Ou, de modo paradoxal, se contrapor a ou 



ocultar uma vida de miséria, fome, doenças, guerras e repressões de toda ordem, 

representar e mostrar fartas festas, grandes espetáculos hedonistas e otimistas.  

A forma anamorfótica bem como a do trompe l´oeil, irão revelar a dose de 

ilusão, de aparência, de simulacro, do mundo como teatro ou sonho da época barroca. 

Nelas, o jogo de ilusão mimético é tensionado e desvelado na medida em que quebra a 

relação unívoca entre o significante/imagem e o significado, exigindo do espectador-

sujeito que ele saia de seu lugar costumeiro, mude de ponto de vista, se descentre para 

que possa perspectivar outros sentidos construídos no jogo ótico, bem como outras 

formas de perceber e conhecer que se revelam múltiplas no mundo cambiante da cultura 

dos Setecentos diferentemente, vale lembrar, da cultura clássica. 

Affonso Romano de Sant‘Anna, um dos estudiosos brasileiros do barroco, 

comentará:   

Com as anamorfoses, rompe-se a linearidade entre o olhar e o quadro. O 

olho olha, mas não reconhece o que vê retratado, os traços lhe parecem 

algo caótico, os volumes se assemelham a um turbilhão de formas 

retorcidas e sem sentido. 

E, no entanto, ali existe um sentido oculto. Um sentido que só será 

revelado se o olho sair de sua posição centralizadora. (SANT`ANNA: 

2000,  p.49) 

 

A anamorfose e o trompe l’oeil revelarão a tênue linha que separa o ser do 

parecer, a verdade da mentira, o real do simulacro, a cópia do original. Ao explorarem 

esses dois recursos formais, os artistas não o farão para desvelar uma única verdade do 

mundo ou da vida, mas para mostrar que, assim como o ―real‖ na e da arte é construído 

a partir de artifícios próprios de cada meio de expressão, o mundo ―visto e concebido‖ 

como real, único e verdadeiro também é feito de aparências, enganos, ilusão, assim, 

como os sonhos, como concluirá Calderón de la Barca. Mundo e vida também aparecem 

como um jogo de aparências e perspectivismos, pois tudo é ou não é dependendo do 

lugar ou da circunstância em que se encontra quem olha. 



Affonso Ávila, um outro estudioso do barroco no Brasil, comenta em seu livro 

intitulado O lúdico e as aspirações do mundo barroco: 

 

O artista barroco foi, pois, histórica e existencialmente, um ser em crise, 

 sua arte registrou, como grande radar, as oscilações das idéias e as linhas 

 cruzadas das formas de expressão em mudança. E esse painel vibrátil e s

 ensível, ao captar e percutir uma temporalidade agudamente dilemática, 

 não o fez já ao nível de diafaneidade do Quinhentos. (ÁVILA: 1908, 

 p.33)  

 

Outro recurso linguístico e retórico, explorado e utilizado, pelos artistas 

barrocos, será a alegoria, uma vez que boa parte da arte barroca estava comprometida 

com a Igreja e a serviço da Contrarreforma, era imperioso, para fazer melhor efeito 

sobre os fiéis, consubstanciar o conceito, a ideia na imagem para melhor representá-la, e 

para melhor persuadir o público a seguir a retórica e a ideologia contrarreformista. Ou 

seja, a empregarão no sentido de representar e personificar abstrações, pois a usarão de 

modo mimético, a buscar semelhança e transparência entre a palavra ou/imagem com 

um respectivo referente. Não é sem razão que Affonso Ávila vai afirmar que, dentre as 

categorias expressivas do barroco, além do lúdico, do sensorial, do persuasório, 

aparecerá também o visual. Este tipo de alegoria, denominada ―alegoria dos poetas‖, vai 

ser utilizado, em grande medida, na Antiguidade greco-latina e cristã, e também usada 

na Idade Média (HANSEN: 2006). Como a época barroca vai ser período de retomada 

do pensamento cristão medieval no século XVII, o emprego da alegoria se fará como 

um grande artifício de retórica a ser explorado e disseminado na e pela preceptiva 

pedagógica barroca cristã. 

Affonso Romano de Sant‘anna, ainda levantaria em seu estudo Barroco: do 

quadrado à elipse, de 2000, a tensão entre o pensamento clássico e o barroco 

metaforizada na imagem usada por ele entre o  quadrado e a elipse. O movimento e a 



curva, ou seja, a elipse, dirá ele, que já está presente, por exemplo, na Colunata da 

Catedral de São Pedro, bem como na forma espiralada das colunas salomônicas do 

Baldaquino da mesma Catedral realizadas por Bernini. Ou no sfumato, isto é, na 

passagem da luz para sombra, explorada na técnica do claro-escuro na pintura, recurso 

este que desvelará uma certa ambiguidade, evidenciando a máscara da subjetividade na 

construção racionalista da perspectiva renascentista. No barroco, período em que até o 

estudo de Wölfflin era visto de modo preconceituoso, visto e entendido como um estilo 

irracional, extravagante, desmedido e extático, de curvas e sombras, portanto, 

aparentemente, não afeito à ciência, encontramos a presença do quadrado racional: do 

pensamento racional nas engenharias e engenhosidades produzidas pela geometria e 

matemática, e não só no campo das realizações concretas como na invenção das 

tramoyas e na maquinaria utilizadas no teatro, como, igualmente, na invenção da arte da 

relojoaria e também da câmara escura. A engenhosidade encontrada no pensamento 

científico se desdobraria no campo filosófico e no artístico, como no emprego do 

pensamento lógico na construção de silogismos tão caros ao estilo barroco do 

conceptismo do Padre Antonio Vieira ou nas engenhosidades e virtuosismo da metáfora 

ao quadrado de Góngora. Ou, ainda, na adoção da técnica da anamorfose, técnica 

própria a criar certa dose de dificuldade tão valorizada pela cultura barroca, por 

cientistas, filósofos e artistas. 

Revela-nos Sant‘anna: 

 

A visão barroca do mundo, portanto, não despreza, mas interfere 

no perspectivismo, não elimina a linha reta nem abole totalmente 

a geometria (caso contrário não existiria no Barroco o lado 

conceitista), mas introduz certo estranhamento no modo de ver, 

modo de ser, no modo de estar no mundo.  

                        (...) 

Maravall considera as anamorfoses como ―exercício de 

virtuosismo na ciência geométrica da perspectiva‖, relacionando-



as ao ―preceito da dificuldade‖ na retórica barroca. Para reforçar 

as relações entre a matemática e o barroco, o ensaísta afirma que 

as anamorfoses ―representam a aplicação de um saber calculado 

que, se possui algo de magia natural- enquanto manejo de 

recursos naturais difíceis de alcançar- é, também, um saber 

rigorosamente geométrico. Constitui, por isso, uma zona de 

aproximação do Barroco como o Racionalismo. (SANT‘ANNA: 

2000. p. 54) 

 

 

Não esqueçamos, também, que o século XVII é o século de Leibniz e de sua 

matemática para provar a existência de Deus, bem como o de Descartes e de seu 

aperfeiçoamento do telescópio de Galileu e de sua invenção do microscópio, iniciando e 

indiciando, assim, o que Martin Jay denominará a ―crise do ocularcentrismo‖ (JAY: 

2003) moderno, uma vez que a ciência ou a ―razão barroca‖ colocará em xeque e 

rasurará o sentido da visão, isto é, o do ver como sinônimo de conhecer.  

Segundo Sant‘Anna, não se pode estudar e abordar o período barroco 

desconsiderando essa tensão, ou esses campos de força, que complexificam a arte e a 

cultura do século XVII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3-Do barroco ao neobarroco: diálogos e aproximações 

 

O barroco, mais que um estilo de época, 

pode ser uma estratégia de representação e 

de organização do pensamento. Neste 

sentido ele é intemporal 

 

Affonso Romano de Sant‘Anna
5
 

 

Neobarroco: reflexo necessariamente 

pulverizado de um saber que sabe que já 

não está ―aprazivelmente‖ fechado sobre si 

mesmo. Arte do destronamento e da 

discussão. 

 

Severo Sarduy
6
 

 

  

 Segundo os mais conhecidos estudiosos do barroco, notadamente aqueles que 

aqui foram mencionados e trazidos para uma, como dirá Ávila (1980), ―revisão 

valorativa‖ do período, há semelhanças históricas e existenciais entre o barroco 

histórico e o atual, sobretudo, no que diz respeito à aguda percepção do homem 
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contemporâneo, assim como já ocorrera ao dos Setecentos, de viver num profundo 

tempo de transformações de toda ordem, de incertezas, instabilidades, portanto, de crise. 

E por viver em um espaço tão volátil e de instantâneas mudanças, haveria um , digamos, 

recaimento dos modos de ver, sentir e pensar o mundo nas mais diferentes esferas 

sociais, manifestações culturais e representações artísticas. A diferença essencial, a ser 

apontada tanto por Sarduy e Deleuze quanto por Calabrese (1997), será o fato de que o 

homem barroco, embora cônscio do mundo em crise e em ruínas em que habitava, 

procurava uma síntese em meio às tensões experimentadas o homem do barroco atual, 

ou neobarroco, não se lamentará por expressar, com uma linguagem precária como fez o 

homem do século XVII, o objeto parcial, mas viverá e se expressará na mais aguda 

consciência de que o objeto, assim como a possível linguagem que o exprimiria, estaria 

de vez perdido. Por isso, dirá Sarduy que o espaço crítico, bem como o criativo, do 

neobarroco, configurar-se-á num espaço de destronamento e de discussão, porque para 

sempre em aberto. 

Embora tenha ganhado mais visibilidade e sistematização teórica no âmbito 

hispano-americano e no Brasil a partir do artigo intitulado ―O Barroco e o Neobarroco‖ 

do crítico e poeta cubano Severo Sarduy, publicado em 1972, o termo já tinha sido 

enunciado no artigo, de 1955, do poeta e crítico brasileiro Haroldo de Campos. 

Intitulado A obra de arte aberta, o artigo de Campos precedeu, aliás e também, em sete 

anos o livro a Obra Aberta, do italiano Umberto Eco, publicado em 1962, bem como em 

dezessete anos o texto de Sarduy acima referido. 

 Comecemos por esclarecer sobre o uso e o conceito do termo neobarroco. Por 

práticas estéticas neobarrocas entende-se a operacionalização em obras atuais de certos 

mecanismos e procedimentos recorrentes na estética do barroco histórico, tais como a 

exploração de exercícios verbais e de um certo virtuosismo linguístico, que centrariam a 



preocupação primeira e última do artista na forma estética, forma que, segundo Sarduy, 

revelaria o que de metalinguagem e artifício existem na literatura, bem como em outros 

discursos artísticos, como, por exemplo, o pictórico. Sarduy, que, a partir de pesquisas, 

levantará e discutirá as formas isomórficas entre a ciência e a arte do século XVII, bem 

como entre a ciência e a arte do século XX, explicará: 

 

Interpreto e pratico o barroco enquanto apoteose do artifício, enquanto 

 ironia e irrisão da natureza: a escrita é uma prática de ―artificialização‖. 

 Cada escrita contém uma outra, comenta-a, ―carnavaliza-a‖, torna-se o 

 seu duplo pintalgado; a página, enxertada de diferentes texturas, de 

 múltiplos estratos lingüísticos, tornou-se espaço de um diálogo: como um 

 teatro em que os actores fossem os textos. E este teatro é por excelência 

 cultural. ―Citacional‖, paródico. (VASCONCELOS: 1989, p.8) 

 

Será, no entanto, com Sarduy que o termo e o conceito ganham maior relevo e 

amplitude na medida em que o cubano reconhecerá e explorará as isomorfias existentes 

entre a ciência e a arte do século XVII, bem como a ciência e a arte do século XX. E, 

também, reconhecerá no barroco potências estéticas e ideológicas com valor 

transitórico, na medida em que perspectivará na visada da mentalidade e estética 

barrocas estratégias que buscavam representar o caos e a desordem do homem do 

Século de Ouro. Sarduy vai recuperar o tom de crítica aos tempos modernos preludiado 

nos procedimentos artísticos do barroco. Igualmente vai romper com o ponto de vista, 

até então aceito e defendido, de ser a arte barroca comprometida ideologicamente com 

os valores dos Príncipes e da Igreja. Uma das causas da emergência da estética barroca, 

mas não só, foi o fato histórico de a Igreja ter sofrido um enorme abalo com a Reforma 

Protestante. Para fazer frente ao espaço e ao poder tomados de suas mãos, a Igreja 

católica, juntamente, com os monarcas absolutos, criará estratégias para a recuperação 

de seus domínios, como, por exemplo, a instauração da Companhia de Jesus. Esta, 

mediante o empenho dos Soldados de Cristo, se empenhará para pregar o Evangelho aos 



quatro cantos do mundo, ou seja, nas possessões Além-mar das metrópoles europeias, 

entre elas, a Espanha. Portanto, o período de expansão das colônias ultramarinas 

coincidiu com a expansão da ideologia e da estética contrarreformistas. A arquitetura, 

bem como outras manifestações artísticas, que se disseminou em solo americano sob o 

domínio espanhol foi de cariz iniludível barroco. Porquanto, houve, em um primeiro 

momento, uma imbricação da cultura e artes desenvolvidas na América Latina com a 

cultura e artes barrocas, e, por conta disso, houve uma equivocada interpretação de se 

constituírem estes povos e suas culturas representação da arte, por conseguinte, da 

ideologia comprometida com o estado colonialista e católico. Sarduy, no entanto, 

enxergará no caos, na desordem e no hibridismo étnico, social e artístico do século XVII 

latino-americano, uma resposta ao pensamento iluminista e instrumental da Razão 

iluminista. Com essa estratégia de pensamento, o cubano operará um duplo golpe: um 

na racionalidade moderna da Europa e outro na concepção progressista da história, ao 

perspectivar no barroco a origem- aqui se emprega esse termo no sentido benjaminiano, 

de uma outra e nova modernidade, porque pré-moderna, erigida dentro dos pressupostos 

étnicos e culturais dos povos latino-americanos e instaurada a partir de uma 

ambiguidade e hibridização ocorrida no encontro da cultura americana com a europeia.  

Com essa visada crítica, Sarduy retoma e explora os procedimentos estéticos dos 

Setecentos como um forte estratagema para repensar a própria condição da cultura da 

América Latina como um todo, bem como uma oportunidade de ensaiar uma crítica aos 

pressupostos modernos instaurados pela cultura europeia, ensejando, via revitalização 

do barroco, uma assunção da modernidade latino-americana pré-moderna, porque pré-

iluminista e diferente da Razão europeia, ou seja, aquela erigida a partir de elementos e 

condições históricas próprios do espaço latino-americano antes e depois da chegada de 

Colombo. Revela-nos Chiampi: ―A ―recaída‖ barroca em Sarduy reveste-se, em suma, 



de uma visão dupla para reconhecer na episteme do século XVII uma reprodutibilidade 

na arte e literatura de hoje, que revela o caráter incompleto e inacabado da energia 

histórica do barroco‖ (CHIAMPI: 1998, p.21). Com suas teses, Sarduy invocará, sem o 

dizer, ou dizendo de outro modo, a condição pós-moderna do neobarroco. Reivindicará, 

sob o nome de neobarroco, práticas críticas e artísticas que ponham e exponham, em seu 

espaço de atuação e discussão, a si mesmos. Uma forma crítica e uma forma artística 

sempre a se cambiar porque sempre se transformando a se transformar, em contínuo 

deslocamento de formas e de sentidos duplos e ambíguos, metaforizadas, em textos 

sarduyanos, em figuras, como, por exemplo, o travesti ou as ―bonecas russas‖. 

Sarduy (1979) destaca e sublinha alguns importantes procedimentos que 

caracterizariam, na atualidade, a apropriação de processos operatórios e criativos do 

barroco na prática crítica e literária de autores, intelectuais e artistas da América Latina. 

São eles: o artifício, a substituição, a proliferação, a condensação, a paródia, a 

intertextualidade e a intratextualidade Ao esclarecer, mediante exemplos de poetas e 

artistas plásticos da atualidade na América Latina sua contemporânea, o cubano 

chamará a atenção para o uso e exploração, digamos rigorosos, dessas categorias nas 

práticas neobarrocas para que não se tornem de uso geral e banal. Para tanto, 

preconizará uma análise estrutural dos textos a partir de filigramas, a fim de, de fato, se 

constatar a presença de marcas e procedimentos do barroco em obras de autores e 

artistas contemporâneos.  

 Filósofos, como Deleuze, e críticos de arte, como Omar Calabrese, bem como 

poetas , como Sarduy, só para ficarmos com os nomes com os quais estamos a dialogar 

e a pensar junto, vão reconhecer e assumir a potência epistemológica e estética advinda 

do barroco histórico, para, a partir de levantamentos de categorias do pensamento e de 

procedimentos ligados aos recursos expressivos das várias e diferentes formas artísticas, 



pensarem e refletirem sobre o tempo e a cultura atuais. E, aqui, acrescentaremos às 

reflexões dos estudiosos acima citados as do filósofo italiano Giorgio Agamben (2010), 

sobretudo, quando este vai ponderar sobre o conceito de contemporâneo. Para o 

pensador italiano o conceito de contemporâneo não seria sinônimo de atual. 

Contemporâneo se configuraria, pois, como um tempo em que houvesse uma 

―suspensão‖ ou o que irá denominar Benjamin de ―salto‖ no e do tempo pelo homem do 

barroco em seu Origem do Drama do Barroco Alemão. Essa ―suspensão‖, este ―salto‖, 

configurar-se-ia como uma lanterna na escuridão que, ao mesmo tempo e 

paradoxalmente, iluminaria uma dada parte da época e deixaria outras de fora. O 

contemporâneo de um dado tempo para Agamben seria aquele que vislumbraria no seu 

tempo marcas e fraturas nas ―vértebras temporais‖ de um outro momento, fazendo com 

que o homem que vive hoje se refletisse e se pensasse no homem de ontem, tornando-se 

dele, então, seu contemporâneo. Nesse sentido, Mário Cláudio, ao inquirir o homem de 

seu tempo, e este ao trazer as marcas das crises que se assemelham ao do homem do 

barroco, deste seria contemporâneo por compartilhar as mesmas dúvidas advindas de 

uma similar consciência de uma singular experiência do tempo, bem como de todas as 

crises surgidas dessa mesma experiência. Diz Agamben:  

  A contemporaneidade, portanto, é uma singular relação com o próprio  

 tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma distâncias; mais 

 precisamente,  essa é a relação com o tempo que a este adere através de uma 

 dissociação e  um anacronismo (...) o contemporâneo é aquele que percebe o 

 escuro de seu  tempo como algo que lhe concerne e não cessa de interpelá-lo, 

 algo que, mais do que toda luz, dirige-se  direta e singularmente a ele. 

 Contemporâneo é aquele que recebe em pleno rosto o facho de trevas que 

 provém de seu tempo. (AGAMBEN: 2010, p.59 e 60) 

 

 Como no barroco histórico, na atualidade as formas flutuantes em que se 

apresentam a ciência, a cultura e a arte também derivariam de um homólogo tempo de 



crise e de uma profunda consciência da fugacidade do tempo, e em decorrência desta, de 

uma agônica sensação da precariedade da vida, das coisas e do mundo. 

O semioticista Omar Calabrese, embora também reconheça ser em irrepetíveis 

condições históricas que ensejaram a cultura e a arte barrocas, a exemplo de Sarduy e 

Deleuze, vai recuperar as potencialidades e qualidades formais do período, como, por 

exemplo, sua virtude a se abrir a formas descentralizadas, flutuantes, vagas, indefinidas, 

excessivas, indistintas. Calabrese, em seu A Idade Neobarroca, de 1997, reconhecerá 

semelhantes formas, como as acima citadas, por exemplo, bem como as labirínticas, que 

demandariam uma atitude ativa diante do objeto cultural ou/e artístico por parte do 

espectador, como aquelas que configurariam um certo gosto de nossa idade. Idade que 

os estudos críticos, segundo ele, cristalizaram sob o rótulo de idade pós-moderna, ao 

qual ele preferirá a etiqueta neobarroca. Idade neobarroca que seria, ou estaria, sendo 

erigida a partir de um tempo de caos, de desordem e de desassossego, numa palavra: de 

crise. Tempo de crise, pois, semelhante àquele desenhado no século XVII. Argumenta 

Calabrese: 

 

Existem períodos mais dirigidos para a estabilização organizada do 

 sistema centrado, e períodos opostos. Épocas ou zonas da cultura em que 

 prevalece o gosto por estabelecer normas ―perimétricas‖, e outras em 

 que, pelo contrário, o prazer ou a necessidade é ensaiar ou quebrar os 

 existentes. Portanto, de tender para o limite e provar o excesso. Ao 

 segundo tipo pertence evidentemente a idade (ou o carácter cultural) a 

 que chamamos ―neobarroco‖. (CALABRASE: 1987, p.64) 

 

Ele, então, irá desenvolver o seu estudo e ponto de vista mediante a análise de 

vários e diferentes tipos de produtos culturais, desde quadrinhos, passando pelo cinema, 

arquitetura, literatura, pintura, até televisão, a fim de, por meio de uma apreciação 

crítica desprovida de julgamento de valor, perspectivar os modos flutuantes de ver e 

sentir da idade neobarroca. Ele organizará e desenvolverá a sua análise a partir de nove 



pares de categorias que representariam a produção cultural da atualidade, ou seja, uma 

atualidade de crise e de instabilidades de toda ordem. Estes pares configurariam não as 

formas de um mundo flutuante, nais quais se revelariam os sintomas de um sistema 

cultural e de um homem igualmente em crise. A percepção de crise os colocaria em 

constante deslocamento em relação a espaços e tempos e, também, lhes possibilitaria a 

extrema experiência de uma subjetividade em dilaceramento e a sensação de viver em 

aguda e constante vertigem. São eles: ritmo e repetição; limite e excesso; pormenor e 

fragmento; instabilidade e metamorfose; desordem e caos; nó e labirinto, complexidade 

e dissipação; quase e não-sei-quê; distorção e perversão. 

Cláudio Daniel, em sua ―Introdução‖ ao livro Jardim de Camaleões- A poesia 

neobarroca na América Latina, argumenta: ―O neobarroco não é uma vanguarda, no 

sentido clássico do termo; não se preocupa em ser novidade. Ele se apropria de fórmulas 

anteriores; remodelando-as, como argila, para compor o seu discurso; dá um novo 

sentido a estruturas consolidadas, como o soneto, a novela, o romance, perturbando-as‖. 

(DANIEL: 2004, p.18). 

Cremos que as práticas e procedimentos neobarrocos realizados e empregados 

por Mário Cláudio nos três livros em análise nesta tese caminham ao encontro do que 

constata Cláudio Daniel em relação à poesia neobarroca produzida em solo latino-

americano. O escritor português também se apropria de uma forma anterior, um gênero 

canonizado, a biografia, para ―remodelá-lo‖ a fim de, a partir de um gênero conhecido, 

não só trazê-lo apologeticamente mas também para, de dentro de sua estrutura, 

questionar o seu discurso e os seus limites, isto é, como irrisão, como defenderá Sarduy. 

Ou como defenderá Calabrese, Mário Cláudio leva o gênero biográfico ao seu limite, à 

sua borda, e força, pela perturbação estrutural, o gênero a se remodelar, constituindo-se 

numa forma híbrida e nova: a que estamos a denonimar, repetimos, de modulada. Forma 



que se configurará, a nosso ver, dentro do espaço biográfico, porque estratégico e 

experimental- das narrativas aqui analisadas.    

É bom que se esclareça que estratégias criativas semelhantes às que Mário 

Cláudio se propõe a realizar já foram manifestas em outros momentos da literatura 

portuguesa, bem como da brasileira ou de outras literaturas: falamos da estratégia de 

ficcionalização de biografias. Podemos lembrar Fradique Mendes, personagem 

inventado por Eça de Queirós no século XIX; de Bernardo Soares, autor e personagem 

de uma autobiografia criado por Fernando Pessoa no limiar do século XX; ou, ainda, 

Graciliano Ramos, personagem de um diário ficcional construído por Silviano Santiago 

em seu Em Liberdade. A diferença que percebemos das biografias escritas por Eça e 

Pessoa para as biografias escritas por Silviano Santiago e Mário Cláudio, por exemplo, 

é o fato de aquelas ficcionalizarem biografias de pessoas que nunca existiriam no 

mundo real, enquanto estas enfocarão e ficcionalizarão pessoas que existiram no mundo 

real. Santiago construirá um pastiche ao se apropriar pela palavra da palavra, da 

linguagem, do estilo de Graciliano, já Mário Cláudio se apropria, pela palavra, pela 

linguagem verbal, das linhas e estrutura das linguagens pictóricas dos seus três pintores 

biografados. O que será ―bio-grafado‖ será a vida consubstanciada e operada nos 

mecanismos próprios da pintura: cores, linhas, traços, formas. Em A Fuga para o Egipto 

a tensão do claro e escuro da tela é representada pela tensão existente entre os dois 

grupos de vozes que dialogam e se contrapõem em seus pontos de vista: o episódio 

bíblico. Em Gêmeos, a partir do jogo duplo indiciado no próprio título, se verifica a 

tensão existente entre os tempos e espaços dos narradores, bem como uma igual tensão 

na maneira de os personagens se mostrarem uns aos outros em oposição e complemento. 

Assim, perceberemos como a narrativa, o espaço biográfico em Gêmeos, se arquiteta se 

apropriando do semelhante regime de luz presente na fase última do artista espanhol: do 



jogo do claro e do escuro que tão bem representarão os dilemas, os conflitos, as crises, 

os fantasmas sociais e existenciais trazidos pela terribilitá de sua paleta negra. Em 

Amadeo igual procedimento encontraremos à medida que o jogo tensivo, de opostos que 

se aproximam e distanciam como nos dois outros textos, se apresentará na busca de um 

estilo, de uma obra empreendida por Amadeo de Souza-Cardoso.    

 A nossa hipótese de leitura, a ser demonstrada ao longo dos capítulos seguintes, 

é a de que Mário Cláudio, ao se apropriar do gênero biografia como uma forma, um 

espaço de investigação crítica e criativa, o faz para configurá-lo como um espaço de 

―discussão‖ e ―destronamento‖, um espaço que, na tese a ser defendida, conceituamos 

de espaço biográfico modulado ou neobarroco. Porque nele o que se operará, mediante 

uma estratégia de autorreferencialização empreendida pelo escritor, um questionamento, 

e um autoquestionamento, acerca dos limites e possibilidades do discurso narrativo, ou 

seja, acerca dos limites representacionais. O gênero biográfico se apresentará como 

objeto de pesquisa experimental e de estratégia criativa ao autor português a fim de 

proporcionar-lhe questionamentos acerca também dos procedimentos e processos 

criativos não só delem bem como de outros artistas, pois, assim, não só empreenderá 

discussões acerca do fazer e pensar a literatura como, igualmente, do fazer e do pensar 

outras formas estéticas. Cremos que, além da discussão levantada acerca do fazer e do 

pensar o próprio ato criativo, o escritor levantará a problematização sobre o valor da 

arte e do artista em tempos precários e líquidos como os que se desenham na atualidade. 

E não esqueçamos que estas marcas temporais tornam o escritor português 

contemporâneo dos tempos e dos espaços dos pintores por ele ficcionalmente 

biografados. Para concretizar o seu intento, invocará a arte, a vida e o estilo de três 

grandes artistas plásticos: Tiepolo, Goya e Amadeo. Portanto, como a questão 

biográfica está intimamente relacionada, como se vê, à pintura, far-se-á necessária uma 



pequena incursão ao diálogo interartes: ao diálogo entre literatura e pintura. Embora 

neste momento só uma pequena incursão se faça necessária, na análise que se fará dos 

livros a relação interartes se apresentará como o fulcro interpretativo, como já 

demonstramos um pouco aqui neste capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2-Diálogo entre Literatura e Pintura: um pequeno esboço do percurso entre 

palavra e imagem 

Buscar as equivalências homológicas entre 

sistemas distintos é verificar possíveis 

correspondências entre tais procedimentos e 

também verificar as diferenças de 

operacionalização de recursos oferecidos 

por cada um dos meios expressivos. 

 

Aguinaldo José Gonçalves
7
 

 

Para que possamos situar a escrita de Mário Cláudio nos estudos interartes, 

precisamos refazer o percurso do diálogo existente desde a Antiguidade até os nossos 

dias entre texto e imagem. 

O primeiro a desencadear, talvez sem intenção, o intercruzamento e, por que não 

dizer, a disputa entre palavra, no caso a poética, e imagem pictórica tenha sido Horácio 
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ao lançar, em sua Arte Poética, a famosa sentença ―Ut pictura poesis‖. Dirá Horácio: 

―Poesia é como pintura‖ (HORÁCIO: 1990, p.65). A intenção de Horácio era tão 

somente advogar a favor da coerência e unidade dos meios imitativos usados pelos 

poetas em sua prática artística. Segundo ele, quanto mais coerente no uso dos meios de 

imitação, tanto melhor o poeta e a poesia, pois esta, dentro das normas prescritas pelas 

Poéticas clássicas, deveria, além de deleitar, ensinar. A poesia, assim como a Retórica,  

precisaria fazer uso dos mesmos dispositivos da pintura, uma vez que, avaliadas pelo 

poder persuasivo, elas, a exemplo da pintura, deveriam colocar diante dos olhos as 

imagens das coisas, das pessoas e das palavras. A imagem poética, como a pictórica, 

estava subjugada ao Logos, ao pensamento racional, portanto, presa ao conceito de 

mimese como reprodução da realidade. 

O postulado horaciano e a sentença de Simônides de Keos (a pintura é poesia 

muda, a poesia imagem que fala) serão retomadas de diferentes formas. Uma delas será 

através do processo da ecfrasis. O processo da ecfrasis consistiu, desde seu surgimento 

na Antiguidade até o século XVIII, na transposição de uma escultura, de um quadro 

(pintura), de um catálogo, de uma representação gráfica em representação verbal, ou 

seja, de um signo não verbal para o signo verbal. A etimologia do termo é grega. Ek 

significa ―fora‖ e phrasis significa ―frase‖, fora da frase. A tradução do termo, por sua 

origem, seria descrição. 

A ecfrasis ganhou status de gênero com a obra do escritor Luciano de Samósata, 

autor do século II de nossa era. Seu trabalho foi de grande relevância no sentido de 

estabelecer, de modo frutífero, o diálogo entre arte e literatura, imagem e palavra. 

Vejamos o que nos dizem Leila Barbosa e Marisa Rodrigues sobre a importante 

contribuição de Samósata para o enriquecimento da interlocução entre imagem e 

palavra: 



Ele conseguiu o equilíbrio entre sua tendência de homem de letras e a 

 sensibilidade visual, mostrando que a beleza plástica serve de suporte ao 

 verbo, torna-o mais atrativo, veste-o de um charmoso hábito e, ao mesmo 

 tempo, a palavra enriquece a arte, subordina-se à imagem e, por fim, 

 estabelece a síntese: eloqüência e visão se fundem e se completam, dando 

 ao que ouve e vê maior prazer, maior emoção. A ecfrase estilística e a 

 sensação plástica se interpenetram.  (BARBOSA & RODRIGUES: s/d, p. 

 111) 

 

No século XV temos o estudo de Leon Battista Alberti Da Pintura, de 1435, em 

que sistematizará uma teoria, ainda inexistente, da pintura. Nele chamará a atenção para 

as relações e afinidades que a pintura estabelece com a matemática, com a retórica e 

com a poesia. Das afinidades entre poetas e pintores dirá Alberti: ―A companhia de 

poetas e oradores traria aos pintores muita satisfação. Eles têm muitos recursos em 

comum com os pintores; dotados de vasto conhecimento sobre muitas coisas, serão de 

grande ajuda para uma bela composição da história.‖ (ALBERTI apud CASA NOVA: 

2008, p. 18). 

Em 1633, século XVII, o tema do Ut pictura poesis ressurge sob a pena de 

Manuel Pires de Almeida em seu Tratado de Poesia e Pintura ou Pintura e Poesia. 

Nesse estudo Almeida vai tratar da questão da mimese na poesia e outras artes durante 

os séculos XVI e XVII. 

No século XVI, na Renascença, a doutrina do Ut pictura poesis ganha nova e 

outra roupagem, e a querela entre poesia e pintura volta à baila com a teoria do 

Paragone, defendida pelo pintor Leonardo da Vinci. Com o ressurgimento dos preceitos 

clássicos, a pintura servirá de paradigma às outras artes, uma vez que se privilegiará a 



visão como o sentido mais importante, porque, novamente presa ao Logos, ao 

pensamento racional, a visão incitaria um conhecimento do mundo de modo imediato. 

Enquanto a letra poética, segundo Da Vinci, aludiria apenas à sombra do objeto na 

imaginação, a pintura coloria o objeto e a natureza realmente diante dos olhos. Do ponto 

de vista de Da Vinci, a pintura seria superior à poesia. Ao inverter, a partir desse 

argumento, a hierarquia da tradição clássica latina, ou seja, a da superioridade da poesia, 

Da Vinci eleva a pintura à categoria de arte mestra, pois, para ele, a visão é o ―sentido 

mais nobre‖ (DA VINCI apud SELIGMANN-SILVA, 1998, p. 13). 

Essa disputa vai persistir, como diz Seligmann-Silva, até o século XVIII, quando 

Lessing, mediante um estudo sobre o Laocoonte, vai encetar uma importante e revisora 

discussão acerca das fronteiras da pintura e da poesia. Segundo a revisão realizada por 

Lessing, fica mostrado que não há como uma arte ser redutível à outra, uma linguagem 

à outra, uma vez que, embora tenham sido amarradas pela tradição humanista do Ut 

pictura poesis e do conceito de mimese clássica, pintura e poesia imitam por meios 

diferentes. E será sob a análise dos medium, isto é, das especificidades e diferenças de 

cada meio que incidirá a reavaliação da tradição do Ut pictura poesis e da ecfrasis 

levada a cabo por Lessing. Este chegará à conclusão de que não pode haver 

traduzibilidade possível entre as artes, pois se elas imitam, imitam por meios específicos 

e diferentes, pois, segundo ele, as fronteiras entre uma arte e outra deveriam ser claras e 

distintas. É a busca das fronteiras e limites claros e distintos que irá perscrutar em seu 

Laocoonte. Daí para chegar a dizer que a poesia constitui uma arte do tempo e a pintura 

uma arte do espaço será breve. Lessing vai afirmar: ―a seqüência temporal é o âmbito do 

poeta, assim como o espaço é o âmbito do artista.‖ (LESSING apud SELIGMANN: 

1998). E, então, na longeva querela entre a poesia e a pintura, o crítico toma o partido 

da primeira e a coloca, novamente, em lugar de destaque. 



A teoria de Lessing lançara um viés semiótico para a antiga comparação entre as 

artes, promovendo, assim, uma ruptura com o olhar clássico. Poesia e pintura se fundam 

sob signos próprios e diferentes, e, a partir de meios singulares, imitam de formas 

diferentes, cabendo ao estudioso atentar para a especificidade do meio de imitar de cada 

arte. 

 

 

2.2.1-Revendo o conceito de ecfrasis: fim da tradição  do Ut Pictura Poesis”? 

 

O poeta e crítico de arte francês Charles Baudelaire, ainda no século XIX, 

desenvolverá a tese de G. E. Lessing, defendida em seu estudo de 1766, e figurará até 

hoje como um marco importante e definitivo no que tange às relações entre as diferentes 

artes. Baudelaire instaurará uma ruptura com a tradição do Ut pictura poesis. Ele vai 

defender, como já o fizera Lessing, mas de um modo radical, a especificidade das artes. 

Embora renuncie o paralelo ou a comparação entre as diferentes formas artísticas, sob 

pena de serem confundidas com a história ou a filosofia, por exemplo, Baudelaire 

engendra a possibilidade da aproximação entre artes. Aproximação esta que ele vai 

desenvolver em sua teoria das correspondências. Nela ele pensará a aproximação entre 

as artes em termos de uma analogia. Ou seja: a analogia se restringe às sensações 

despertadas, mas cada qual vai despertar a seu modo, utilizando-se de meios que lhes 

são próprios, como vai asseverar Baudelaire em sua L`art romantique:  

 

Eu ouvi dizer que a música não podia se gabar de traduzir o que 

 quer que fosse com segurança, como faz a palavra ou a pintura. 

 Isso é verdade em certa proporção, mas não é inteiramente 



 verdade. Ela traduz à sua maneira e por meios que lhe são 

 próprios. Na música como na pintura e mesmo na palavra escrita, 

 que é no entanto a mais positiva das artes, há sempre uma 

lacuna  completada pela imaginação do ouvinte. 

(BAUDELAIRE apud  CASA NOVA: 2008, p. 35. Grifos nossos) 

 

Baudelaire chamará a atenção para alguns importantes pontos levantados por 

Lessing, tais como o importante papel da imaginação do artista e do receptor na 

elaboração de um possível sentido, seja na música, seja na pintura ou seja na literatura. 

Esse ponto de vista baudelairiano fica claro em sua apreciação da obra do pintor 

romântico Eugène Delacroix cujo trabalho, segundo o poeta-crítico, se resumia a uma 

tradução pictórica de temas ligados à literatura, sobretudo, no caso de Delacroix, à 

literatura de Victor Hugo. Baudelaire vai criticar essa leitura reducionista da pintura de 

Delacroix, e mostra o quanto este eram ―ardorosamente amoroso da paixão‖ 

(BAUDELAIRE: 1991, p.89), isto é, como a paleta apaixonada de Delacroix 

transformava, mediante sua imaginação criadora, os temas literários em temas 

pictóricos. E nos revela, também, como o pintor, a despeito de sua filiação 

incondicional aos preceitos da arte romântica, como, por exemplo, a busca incessante 

por uma maior expressividade, não descurou de suas pesquisas, de suas 

experimentações. Porque, se Delacroix torna visível sua emoção e seus sonhos através 

da carga expressiva do uso da cor, não é senão por força de um empenho formal que 

essa emoção e esse sonho se tornam visíveis. Daí Baudelaire chamar a nossa atenção 

para as peculiaridades e propriedades dos meios, ou seja, das linguagens, exploradas e 



usadas, para a valorização da autonomia de cada arte. Citemos Baudelaire em A Obra e 

a Vida de Eugène Delacroix: 

 

(...) esse não sei quê de misterioso que Delacroix, para a glória de nosso 

 século, traduziu melhor do qualquer outro? É o invisível, é o impalpável, 

 é o sonho, são os nervos, é a alma; e ele fez isso,- observe-o bem, senhor- 

 sem outros meios além do contorno e da cor; ele o fez melhor do que 

 ninguém; ele o fez com a perfeição de um pintor consumado, com o rigor 

 de um literato sutil, com a eloqüência de um músico apaixonado. É, de 

 resto, um dos diagnósticos do estado espiritual de nosso século que as 

 artes aspiram, senão a se suprir uma à outra, pelo menos a se dar 

 reciprocamente novas forças. (Baudelaire: 1991, p. 86-7) 

 

Pensamos também que o valor dado à imaginação na análise da obra de 

Delacroix por Baudelaire vem contribuir para a formulação de sua teoria das 

correspondências, uma vez que não há uma traduzibilidade de um meio em outro, mas 

um empenho, por parte do pintor, de interpretar as lacunas sugeridas pelo texto literário 

mediante um labor da imaginação. Ou seja, a teoria das correspondências postularia 

uma relação entre o mundo visível e o invisível.  

O autor de As Flores do Mal evidenciará a rica relação estabelecida entre as 

artes, mas advogará a favor da autonomia delas, da não hierarquização, dos 

procedimentos próprios a cada sistema artístico. Baudelaire vai lançar a busca, e não 

mais a competição, entre as duas formas de representação como fazia a tradição 

clássica, de uma apropriação de métodos operacionais das diferentes manifestações 

artísticas a fim de propiciar ―novas forças‖, correspondências, entre as diversas formas 

de arte.   

As vanguardas artísticas do fim do século XIX e início do XX, a começar pela 

singularidade da poética de um Baudelaire como destacamos acima, vão 

potencializar a ruptura iniciada pela visada teórica de Lessing. Além do 

trabalho poético baudelairiano, destacamos a poética de Stéphane Mallarmé. O 

autor de um ―Um Lance de Dados‖ vai levar além a proposta de Baudelaire: 

enquanto este reclamava o emprego da imaginação no diálogo analógico entre 

as artes, aquele vai postular a evocação. Para Mallarmé o mundo evocado pelo 

poeta nada mais tem a ver com o mundo real, concreto. O poeta já não copia, 



imita ou descreve nada, mas produz pelo trabalho de manipulação da 

linguagem um outro e novo mundo, agora textual, passível de engendrar, pela 

depuração da palavra, imagens de mundos diferentes e possíveis, e cujos 

efeitos de sentido configurar-se-ão dentro de uma estrutura textual arquitetada 

pelo poeta, e a partir dessa mesma estrutura o leitor vislumbrará um, entre 

outros possíveis, para o poema. Ao proceder assim, Mallarmé vai estatuir 

novos parâmetros para a produção e recepção da poesia, e vai instaurar um 

novo conceito de mimesis, conceito este norteador e definidor de uma grande 

parte da produção artística que se iniciará com a chamada modernidade.  

Como defenderá o crítico Luiz Costa Lima em seu livro Mímesis e 

Modernidade: formas das sombras, os modernos, dentre eles Baudelaire e 

Mallarmé, vão contrapor à chamada mimesis de representação a mimesis de 

produção. Aquela, sob a rubrica de Platão, reservou à arte o papel de copiadora 

do real, instauradora de um saber e um ver previsíveis, doando ao artista a 

capacidade de levar e mostrar à sociedade valores éticos e políticos. À 

mimesis de representação estaria destinada a desempenhar o papel de 

formador do caráter e disciplinador das ações dos cidadãos da Polis, e a elevá-

los ao mundo inteligível, ao mundo das Ideias, onde eles descortinariam a 

Justiça, o Bem, a Verdade e a Beleza, qualidades estas que se apresentam no 

mundo sensível e aos olhos dos cidadãos, apenas, como reflexos, cópia e 

simulacros. Ao artista, na ótica platônica, restaria a tarefa de imitar, copiar, 

somente a natureza e as boas ações humanas. O efeito ético da arte 

sobrepujaria o efeito estético.   

Percebemos, assim, um solapar, por parte da poesia moderna e da arte de 

Vanguarda de um modo geral, da tradicional definição do Ut pictura poesis e 

do conceito de ecfrasis. Na pintura poderíamos nos referir como divisor de 

águas, assim como fora a poesia de Baudelaire e mais radicalmente a de 

Mallarmé, às obras de um Picasso e de Paul Klee. Este vai dizer, em sua obra 

teórica e crítica, mais precisamente em seu Sobre a arte moderna e outros 

ensaios: 

 

A arte não reproduz o visível, mas torna visível. A essência da  arte 

gráfica conduz facilmente, e com toda razão, para a  abstração. O 

modo esquemático e fabuloso do caráter imaginário  se oferece e ao 

mesmo tempo é expresso com grande precisão.  Quanto mais puro for 

o trabalho gráfico, isto é, quanto maior a  ênfase sobre os elementos 

formais em que se baseia a  apresentação gráfica, menos apropriado 

será o aparato para a  representação realista das coisas visíveis.  

Os elementos formais da arte gráfica são: pontos, energias  lineares, 

energias planas e energias espaciais. Um exemplo de  elemento 

plano não se decompõe em subdivisões é o de energia  [com ou] sem 

modulação, obtida com um lápis de ponta grossa.  Um exemplo de 

elemento espacial é o de uma mancha difusa,  como uma nuvem, 

feita com o pincel cheio de tinta variando a  intensidade. (KLEE: 2001, p. 

43.) 

 

 

Podemos perceber, então, mediante a obra de Mallarmé ou em Apollinaire de 

Caligrammes, assim como na obra teórica e plástica de Klee, não somente uma 



conjugação, mas também uma complementaridade, da palavra com a imagem, 

ou seja, uma conjugação do espaço e do tempo, rompendo, assim, a tese 

levantada por Lessing, em Laocoonte, em que defendia a separação da poesia e 

da pintura, argumentando ser esta uma arte do espaço, enquanto aquela uma 

arte do tempo. A espacialização, tanto quanto a palavra, na poesia de 

Mallarmé ou de Apollinaire, fará parte da estrutura poética, e como elemento 

importante dessa estrutura, constituirá elemento igualmente importante e 

imprescindível para a formação de um efeito de sentido e para a interpretação 

do poema. Ao defender o caráter autônomo e abstrato para a obra de arte, seja 

a da palavra ou a pictórica, Mallarmé, Apollinaire e Klee estão igualmente 

propondo um outro conceito de mimese, diferente do clássico, em que a obra 

de arte aparecesse como uma realidade outra, não copiadora do visível, do 

mundo dito como real, mas instauradora de um outro real, de uma outra 

natureza, o real e a segunda natureza da obra de arte. Ou como vai postular o 

crítico Luís Costa Lima: uma mimese de produção. Vemos, com isso, o 

rompimento, de vez, da sentença horaciana do Ut pictura poesis e do conceito 

de ecfrasis tradicional, uma vez que poesia quanto a pintura têm meios 

próprios de criação e instauração do visível e da realidade artística. No 

entanto, acreditamos que a revisão- diríamos a tensão- do tema do Ut pictura 

poesis e do recurso do emprego da ecfrasis, isto é, do diálogo da palavra com a 

imagem, possibilitariam um enriquecimento das questões ligadas à 

representação e à problematização do estatuto e dos limites entre os vários 

tipos de manifestações artísticas. Sobre esse frutífero relacionamento, porém 

revisto na contemporaneidade, da imagem com a palavra, vai afirmar Antonio 

Andrade:  

No chamado campo interartes, vêm sendo discutidas as 

implicações estéticas do baralhamento proposital de 

procedimentos artísticos e da relação entre diferentes linguagens. 

Não à toa, a relação tempo-espaço, movimento-paralisação, vem 

se configurando como uma das principais tensões da arte 

contemporânea. (ANDRADE: 2006, p.70) 

 

 

Liliane Louvel em seu texto ―A descrição ‗pictural‘- por uma poética 

do iconotexto‖ defende também uma complementaridade entre texto e 

imagem, entre palavra e imagem, em que, da tensão entre o uso das duas 

linguagens, resultaria uma terceira linguagem- ou um terceiro tipo de 

representação- que ela conceitua de iconotexto. Esse terceiro tipo de 

representação adviria da utilização revista e problematizada do Ut pictura 

poesis e da ecfrasis tradicionais. Pode-se perceber que o conceito de 

iconotexto, explanado e trazido por Louvel, dialoga com o de mimese de 

produção de Costa Lima que, por sua vez, dialoga com a perspectiva dos 

conceitos de mimese de Mallarmé e Klee, uma vez que o iconotexto se 

configuraria na inter-relação da imagem com o texto, do espaço com o tempo, 

em caráter de conjugação, e não mais de competição- como concebia a 

tradição clássica- concebendo, assim, uma realidade artística do diálogo do 

universo textual e pictórico. O iconotexto se configurando na convocação de 

outras manifestações artísticas para instaurar um terceiro universo: este 



resultando da interpretação e inter-relação da palavra e da imagem, o que, 

cremos, constitui-se no conceito de ―figural‖ de que vai falar Lyotard. 

Revela a crítica em seu referido texto: 

 

O iconotexto não estaria mais numa situação de ancoragem no real, mas 

estaria duplamente desligado, passando a evoluir no centro da 

representação e não mais num sistema normativo, em que o plano da 

representação entra ainda em interseção com o plano da realidade. Não se 

trata mais da relação significante//significado mas de uma relação 

significante/significante/significado. (...) Em síntese, trata-se de 

identificar o que está em jogo na inserção da imagem no texto. Donde se 

pode concluir que a relação ut pictura poesis transmitiria verdades mais 

―figurativas‖ que ―literais‖. (LOUVEL: 2006, p.192-3.) 

 

 

Cremos que os textos de Mário Cláudio, com os quais estamos a trabalhar, 

também se filiam à mimese de produção preconizada por Costa Lima, bem 

como ao conceito de iconotexto de Louvel. Ao retomar o diálogo com a 

tradição do Ut pictura poesis e da ecfrasis, os textos marioclaudianos não só 

promovem o diálogo interartes como também discutem os antigos ditames e 

limites impostos às artes. Ao evocar as obras pictóricas de Amadeo, Tiepolo e 

Goya, não como linguagens rivais ou com a intenção de criar uma relação de 

hierarquia, mas com o objetivo de inquiri-las a fim de pensar, provocar, para 

inovar, o próprio ofício, ou seja, o de escritor, Mário Cláudio levanta uma 

série de questionamentos no híbrido espaço textual em que se constituem as 

suas ―bio-grafia‖ fictícias. 

3-Entre a palavra e a imagem ou sobre as dobras da linguagem em A 

Fuga   para o Egipto 
Com efeito, não é o sujeito criador 

que se pode instituir em sujeito da 

sua obra, mas o ―sempre-outro‖, 

aquele mesmo que se torna crítico 

na medida em que se torna 

totalmente a palavra criadora da 

obra. 

 

Eduardo Lourenço
8
 

 

 

A Fuga para o Egipto é uma novela publicada no ano de 1987 e foi escrita no 

intervalo entre a publicação de dois outros romances que compõem a primeira de uma 

série de trilogias que integram o projeto literário de Mário Cláudio, a saber: 

                                                           
8
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Guilhermina, de 1986, e Rosa, de 1988, que, juntos com Amadeo, de 1984, fazem parte 

da chamada Trilogia da Mão. Os romances desta trilogia têm em comum com A Fuga 

para o Egipto o fato de neles também o escritor eleger um artista para ser biografado. E 

o artista biografado n‘A Fuga para o Egipto é o pintor barroco e veneziano Giambattista 

Tiepolo que, como veremos, está, no presente da narrativa, a conjeturar o quadro, 

homônimo da novela, pintado entre os anos de 1766/1770. 

 O diálogo intertextual estabelecido pelo escritor contemporâneo com a obra do 

pintor do século XVII evidencia-se de imediato pelos títulos de ambas as obras 

referentes ao conhecido episódio bíblico. O interesse de ambos os artistas por temas 

bíblicos revela-se, no entanto, para além desta comum releitura. Tiepolo executou, 

além da tela homônima da novela, inspirada em um episódio do Novo Testamento, 

outras pictóricas versões baseadas na Bíblia, como, desta vez inspirada no Antigo 

Testamento, ―Agar e Ismael‖ (?1732-Escola de São Roque-Veneza) ou, ainda, também 

do Antigo Testamento, ‖Sara e o Anjo‖, presente nos afrescos do Palácio Episcopal, 

em Udine, realizados entre os anos de 1725 e 1728. O escritor portuense revela, em 

entrevista, que lê a Bíblia ―como o livro da vida‖ (Entrevista à jornalista Anabela 

Mota Ribeiro). Tal leitura, do Antigo bem como do Novo Testamento, se revela ao 

longo da novela. Não somente por fazer alusões às passagens bíblicas nas falas das 

personagens, mas também por citar, literalmente, trechos dos Evangelhos, como, por 

exemplo, ao transcrever o Livro de Mateus/Novo Testamento (Mt 2/13-16), quando da 

ordem dada a José, por um Anjo do Senhor, para que fugissem para o Egito com o 

Menino: ―Levanta-te, toma o Menino e Sua Mãe, foge para o Egipto, fica-te lá até que 

eu te avise, porque Herodes vai procurá-Lo para O matar‖ (FPE, p.10). 

                                                                                                                                                                          

 



 Em Mateus (2/13-16), ―A fuga para o Egito‖ é contada de forma sintética, em 

apenas quatro rápidos parágrafos. Na versão da tela barroca de Tiepolo, momento 

estético marcado pelo excesso de toda ordem, o episódio é recriado com o acréscimo 

de outros personagens, como o Arcanjo Negro, O Burro e o casal de cisnes brancos. 

Em Mateus também não se diz em que meio de transporte a Sagrada Família foge para 

o Egito. Na tela e na novela eles fogem em uma pequena e frágil barca-concha, e estão 

a atravessar um rio. No quadro, o que se observa é uma Maria e um José que, embora 

se encontrem um ao lado do outro, não se olham, um Menino que, diante do Arcanjo 

Branco, parece dormitar, um Arcanjo Negro cabisbaixo, talvez, tenso e triste e, por 

fim, um Arcanjo Branco que, timoneiro do barco, parece figurar como líder do grupo. 

De seu corpo, vestes e asas emanam a maior fonte de luz da tela. Ninguém, portanto, 

olha para ninguém. O quadro mostra a profunda e silente solidão dos passageiros, 

embora eles compartilhem, como diremos adiante, uma mesma e grande tragédia 

pessoal no sentido de carregarem o estigma de serem assinalados por Deus para 

cumprirem um destino alheio aos seus desejos.  

Na versão e recriação literária efetuada pelo escritor da tela de Tiepolo, os 

embarcados fugitivos aparecem como monologantes. Cada um, embora partícipe da 

mesma condição trágica, como se verá ao longo dessa nossa interpretação, surge 

ensimesmado em sua própria solidão e a refletir sobre a incerteza que paira sobre suas 

vidas e seus destinos. Vidas e destinos que se desvelam, ao metaforizarem a trágica 

consciência da fugacidade e transitoriedade das coisas, do mundo e do homem, mais 

humanos do que divinos. A novela de Mário Cláudio, ao dialogar com o espaço e o 

tempo agônicos do barroco, abre uma possibilidade de se refletir sobre o momento de 

desordem e crise que marca a cultura, o mundo e o homem dos dias de hoje ou, dos 

assim também denominados, de pós-modernos.   



 

3.1-Configurações lúdicas da arte 

O tempo alegorizado, o tempo dos 

símbolos, é um tempo-aviso, um aviso-

ameaça.  

Nas artes visuais, a gesticulação das figuras, 

a movimentação das roupagens, os efeitos 

de claro-escuro e trompe l´oeil 

correspondem, na área do espaço, à 

utilização do tempo nas artes da palavra. 

Ana Hatherly
9
 

 

Segundo Affonso Ávila em seu O lúdico e as projeções do mundo barroco, ―o 

jogo é conceptualmente um dado da cultura humana‖ (ÁVILLA: 1980, p.23). Dado que 

será potencializado quando emergido em um determinado momento histórico peculiar 

como foi o momento barroco. Se, agora na avaliação do poeta e crítico F. Schiller (apud 

CALVÃO: 2008, p.60), a intenção lúdica sempre constituiu a marca da criação artística, 

no século XVII, não só constituirá esta marca da criação estética como também a marca 

de toda uma época e cultura barrocas. Como afirma Ávila: ―O dilatado pacto lúdico que 

é o barroco, vigente por quase duas centúrias, codifica e determina assim as formas 

gerais da vida e da arte, convertido o jogo na grande metáfora de uma traumatizada 

etapa histórica‖ (ÁVILA: 1980, p.38). 

 Metáfora que deslizará de uma manifestação a outra da cultura barroca, desde a 

área científica à epistemológica- como veremos na operação matemática efetuada pelo 

filósofo Leibniz a elaborar a sua teoria das mônadas, bem como a conceber a relação 

alma/corpo/universo/Deus como uma relação intercambiável a se constituir de dobras, 

desdobras e redobras- como também à área estética e artística. Pensamos com Ávila, 
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Imaginário Barroco. Lisboa: Edições Cosmos, 1997. p.93 e 100. 



quando ele afirma constituir-se o jogo uma categoria crítica da cultura barroca. Mais: 

pensamos que, se, pelas injunções sócio-históricas, a categoria crítica e criativa do jogo 

se acentuou no barroco, não deixou ou deixará de existir em outros momentos da 

história cultural, como, por exemplo, na atualidade. Reflete o crítico mineiro: ―O 

barroco já não representará então apenas um estilo artístico, mas uma sistematização de 

gosto que se reflete em todo um estilo de vida , um estilo portanto global de cultura e 

de época para cuja síntese o lúdico poderá, sem o risco da especiosidade, ser tomado 

como categoria crítica.‖ (ÁVILA: 1980, p.22. Grifos nossos). 

 Categoria crítica, como o professor disse, de toda uma cultura. Portanto, vamos 

ver como as pesquisas no campo da matemática e da física vão se refletir ou se 

desdobrar no campo estético. Estamos a falar de como os estudos matemáticos e físicos 

vão ensejar o advento de duas técnicas caras à arte barroca: a anamorfose e o tromp 

l´oeil, o advento do microscópio e do telescópio, inventos que colocam em xeque o, até 

então aceito, sentido da visão como o privilegiado para se obter conhecimento, ou seja, 

o velho axioma do ver/conhecer/saber (CHAUÍ: 1988), inventos que põem, igualmente, 

em xeque a ideia de sujeito clássico como centro e dono da visão-conhecimento e 

detentor da verdade de si e do mundo. A partir do advento desses inventos físicos e 

óticos, será preciso ―se perspectivar‖ outro modo de ver. Exigir-se-á, então, do homem 

da cultura e razão barrocas um modo descentralizado, portanto, móvel de se ver e de ver 

o outro, a despeito de não se ter acesso ao duplo centro, a multiplicidade de pontos de 

vista a constituir o mundo depois de Kepler. Com o advento dos espelhos curvos, que 

constituirão a perspectiva anamorfótica do mundo, ou seja, ―enviesada‖, exigir-se-á uma 

mudança de olhar, obrigando-se o sujeito-observador a sair de seu lugar cômodo e fixo 

de ser e pensar, para se instalar num lugar flutuante, a fim de poder ter uma percepção, 

no mínimo dupla, do que se apresenta a ele. Como dirá Deleuze, na visão barroca, 



portanto, no jogo perspectivista instaurado pela cultura barroca, não será o objeto a 

mudar o sujeito conforme este mude de lugar, mas será o objeto, o lugar que ele ocupe, 

a transformar a própria noção, ideia de sujeito, por conseguinte, do sentido do objeto e 

da escala que ele ocupa no mundo. Assim, vê-se indiciada uma das tônicas do mundo 

barroco: o movimento. Movimento que animará sujeitos, objetos, percepções e sentidos 

das coisas, do mundo e dos seres. 

 O jogo perspectivista estatuído pela ciência e epistemologia barrocas também 

estará presente na técnica do trompe l´oeil, a técnica do ―enganar o olho‖. Mas tanto o 

jogo anamorfótico quanto o do ―enganar o olho‖, jogo que tem por objetivo duplicar a 

visão do mundo, não se configurarão como uma tentativa de mostrar que há um mundo 

real e outro ilusório, simulado, mas potencializarão a percepção do homem barroco de 

que ele vive num mundo de simulacros, enganos, artifícios, de sonho, como dirá 

Calderón de La Barca. Maravall diz-nos:  

 

Porém, as dificuldades práticas- muito especialmente na arte- do ―engano 

 dos olhos‖ não pretendem fazer-nos acreditar que isso que vemos 

 preparado por hábil manipulação do artista seja a realidade verdadeira 

 das coisas, mas sim fazer-nos aceitar que o mundo que tomamos como 

 real é não menos aparente. (MARAVALL: 1997, p.315) 

 

 O mundo e a vida barrocos se constituirão num jogo de aparências, ilusões, e 

para saber dominar e sobreviver nesse mundo e nessa vida será preciso aprender a 

dominar as regras e as peças do xadrez social com inteligência e, sobretudo, prudência, 

como ensinará outro espanhol, agora Baltasar Gracián em sua A arte da prudência. 

 Percebemos que a metáfora do jogo se desdobra da ciência para a filosofia, da 

filosofia para o social, do social para as artes plásticas. Pensemos na pintura de um 

Velásquez, sobretudo, em seu famoso quadro As Meninas, em que o jogo perspectivista 

coloca como tema do quadro o pintor e a própria pintura, isto é, o próprio jogo da 



representação, bem como a encenação da criação de um mundo artificial 

operacionalizado pelos mecanismos da arte. Cremos que há uma certa semelhança entre 

o que fez Velásquez em seu quadro e a proposta de Mário Cláudio quando este, ao 

colocar no meio de sua novela os, digamos, bastidores do processo criativo, desvelará o 

quanto de simulacro, ou seja, como outra coisa diferente do que existe no mundo 

natural, há no ato de criação. Vejamos o que nos diz Foucault: ―E livre, enfim, dessa 

relação que a acorrentava, a representação pode se dar como pura representação.‖ 

(FOUCAULT: 1987, p.31). A arte, então, no mundo barroco, se constituirá, 

especialmente, como um mundo construído pelo artifício, pela engenhosidade e pela 

manipulação, operação de um sujeito, porém descentrado: o artista. Da perspectiva da 

arte e do artista se conhecerá não o mundo possível, mas um dos mundos possíveis, 

podendo existir outros conforme o lugar e as circunstâncias daquele que olha, vê e cria. 

 A estratégia e a categoria crítica do elemento lúdico também se desdobrarão na 

arte da palavra: seja na poesia, seja na prosa, sobretudo na prosa ligada à retórica 

religiosa. Semelhante recurso e intenção encontrados na técnica da anamorfose, como 

na do tromp’loeil, isto é, a de se criar certa dificuldade e duplicidade de interpretação e 

de sentido, serão percebidos na arte, sobretudo, na arte literária. O uso e o abuso de 

figuras de linguagem como a metáfora, o paradoxo, o oxímoro, a antítese, tão caros à 

arte barroca, indiciarão como alusivos, ambíguos e de viés eram representados os 

valores e a mentalidade de um homem que sentia e vivia a vida, tanto pessoal quanto 

social, como um jogo. Nada era dito, ouvido ou mostrado de forma direta. Revela-nos 

Maravall: ―O homem barroco, no entanto, que nem sempre nem muito menos é asceta, 

conhece a condição aparencial da realidade e joga com ela.‖ (MARAVALL: 1997 

p.315). Se a ambiguidade léxica e semântica já era um trunfo na mão do hábil jogador 

em que se converteu o homem barroco para tentar driblar as aparências perigosas que o 



rodeavam, na mão do exímio jogador  em que se transformou o homem/artista barrocos 

(ÁVILA: 1980), ela será explorada ao máximo. As possibilidades semânticas permitirão 

ao artista uma dupla liberdade: a primeira, a de dar vazão à sua criatividade. A segunda: 

a de poder fugir aos imperativos ditatoriais, fossem do Estado Absolutista ou da Santa 

Inquisição. 

  Se o jogo social era jogado com cifras, o literário era o que se jogava com cifras 

sobre cifras, em que tudo era dito e representado de modo indireto, de viés e, sobretudo, 

com um certa grau de dificuldade, uma vez que a intenção do artista barroco era deixar 

uma margem de inacabamento, a fim de fazer do leitor, ouvinte ou espectador um 

copartícipe na produção de sentidos para o objeto artístico. Essa dificuldade tinha um 

duplo sentido: primeiro capturar a atenção do ouvinte, leitor ou espectador. Segundo 

para, uma vez capturada a atenção do leitor, ouvinte ou espectador, aliená-lo de sua 

vontade a fim de, pelo jogo persuasivo, levá-lo a pensar e a agir conforme as leis do 

Estado e/ou da Igreja. É bom que se lembre de que a arte oficial, a do Estado e a da 

Igreja, era a mais barroca de todas: a arte da Contrarreforma. O artista vivendo, ainda, 

em uma época em que não havia de modo forte e sistematizado uma economia de 

mercado, sujeitava-se a trabalhar para os dois poderes estatuídos: o dos Papas e o dos 

Príncipes. Por isso, ele vivia na dupla condição de criar a partir dos ditames estéticos e 

ideológicos daqueles dois poderes, como também condição de saber driblá-los, atacá-los 

e criticá-los pelas dobras da linguagem. Verificaremos essas marcas de dificuldade nos 

textos de Mário Cláudio quando usa da estratégia de trazer os fatos e dados documentais 

das vidas dos pintores dentro de uma estrutura narrativa que primará pelo ―viés‖, pelo 

fragmento, pela forma labiríntica. Porque, se não há grandes novidades no sentido do 

modo de organizar a frase, embora ela se apresente de modo rigoroso e sofisticado, 



modo característico do estilo barroco, será na forma lúdica, por conta do jogo de 

esconde-mostra, que a dificuldade de entendimento, ede interpretação se revelarão. 

  Esse recurso constituirá aquilo que Maravall denominará ―técnica da 

suspensão‖. Ou como ele dirá: ―O artista, pedagogo e o político barroco apelam para 

uma técnica de suspensão que intensifica, em um segundo momento, os resultados de 

influência e direção que perseguem.‖ (MARAVALL: 1997, p.340). 

Essa ―técnica da suspensão‖, no que diz respeito à retórica artística da palavra, 

desenvolver-se-á pelo recurso anamorfótico da linguagem presente na elipse. No 

emprego de uma linguagem elíptica, impregnada de volutas, arabescos, volteios, 

floreios, ornamentação, o jogador/artista da palavra montará o seu quebra-cabeça, e 

exigirá de seu leitor atenção e destreza, a fim de, como copartícipe na elaboração do 

objeto artístico, descortinar, na ambiguidade própria da linguagem literária, a 

multiplicidade de leituras e sentidos que se apresentam no tabuleiro-texto-poema. 

Porque como dirá Ávila: 

a língua (...) já por sua natureza se encontraria, no dizer de Huizinga, 

 ―impregnada de jogo‖. (...). A linguagem artisticamente escrita, a 

 linguagem feita literatura, a linguagem a que o artista da palavra conferiu 

 ao mesmo tempo intenção de comunicação e tensão de estesia poderá 

 oferecer, como as demais formas de expressão de nível criativo, campo 

 propício à constatação dos substratos lúdicos portadores de função 

 estética. (ÁVILA: 1980, p.40) 

 

 A dimensão lúdica, crítica e criativa, conforme constata Ávila, se desdobrará em 

vários campos, espraiando-se da área científico-filosófica à artística. Dimensão que faz 

com que o período do barroco histórico dialogue com outras épocas, outras idades que 

com ele comunguem, não somente no que diz respeito a um certo momento de crise 

generalizada, como à semelhante percepção de agonia e aprisionamento psicossocial, 

recorrendo às estratégias do jogo como uma forma de transgredir os limites impostos, 



como ocorre em nossa idade neobarroca ou pós-moderna. Mais uma vez será Ávila o 

nosso interlocutor: ―Pois sempre que ele se sinta acuado pelas forças da conjuntura 

ideológica e social, o artista estará fatalmente tentado a uma espécie de ‗rebelião através 

do jogo‘.‖ (ÁVILA: 1980, p.29). 

 ―Rebelião‖ que fará com que a forma criativa, instaurada pela intenção lúdica 

barroca, resulte numa forma aberta, ou espaço aberto, em que todos os lances serão 

possíveis, bem como todos os novos sentidos também. Forma, aliás, que, decerto, tenha 

ajudado escritores como Umberto Eco a conduzir a reflexão sobre a obra aberta. Forma 

aberta ou, como queira denominar Calabrese (1987: p.39), flutuante, em que, no jogo 

encetado nesse espaço, a dimensão criativa tanto quanto a crítica não se excluam ou 

completem, ao contrário, como dirá Derrida (2005: p.245), se suplementem. Porque, 

segundo o crítico francês, as ciências humanas, a partir do desaparecimento do sujeito 

clássico desde, mais ou menos, meados do século XVIII e início do XIX e, até então, 

dono da verdade, se construirão dentro da flutuação do discurso, e este se montará a 

partir do descentramento do sujeito que fala ou escreve, sendo que as interpretações e 

sentidos também flutuarão conforme o lugar ocupado pelo sujeito móvel no momento 

do discurso. Dentro da própria limitação combinatória imposta pela estrutura-tabuleiro, 

encenar-se-á o jogo que, paradoxalmente, possibilitará todas as combinações possíveis e 

infinitas. Esclarece-nos Derrida:  

 

 Mas pode-se determinar de outro modo a não-totalização: não mais sob 

o  conceito de finitude como assignação à empiricidade mas sob o conceito 

 de jogo. Se então a totalização não tem mais mais sentido, não é porque a 

 infinidade de um campo não pode ser coberta por um olhar ou um 

 discurso finitos, mas porque a natureza do campo- a saber a linguagem e 

 uma linguagem finita- exclui a totalização: este campo é com efeito o de 

 um jogo, isto é, de substituições infinitas no fechamento de um conjunto 

 finito. Este campo só permite estas substituições infinitas porque é finito, 

 isto é, porque em vez de ser um campo inesgotável, como na hipótese 

 clássica, em vez de ser demasiado grande, lhe falta algo, a saber um 



 centro que detenha e fundamente o jogo das substituições. (DERRIDA: 

 2005, p.244-5) 

 

 

 Percebemos, então, que há, na atualidade e nas ciências humanas como havia no 

barroco histórico, uma igual isomorfia entre o pensamento científico, filosófico e 

artístico, no que diz respeito à assunção do lúdico como categoria crítica quanto 

criativa. Cremos, com efeito, haver semelhante intenção lúdica na estratégia de criação  

de Mário Cláudio. Dimensão lúdica que se configura neobarroca na eleição do gênero 

biográfico- o que nós estamos a denominar um espaço-biográfico neobarroco-, como 

uma forma aberta, como uma obra aberta. Porque, ao se constituir como um espaço 

múltiplo, plural e flutuante, ao fundir e confundir, no tabuleiro-jogo, diferentes campos, 

configurar-se-á como um outro espaço possível, um terceiro espaço, capaz de conjugar, 

na tensão dos campos, uma nova episteme ou artepensamento
10

, como mostraremos em 

nosso último item deste capítulo. 

 

 

 

 

 

 

3.2-O jogo narrativo 

A obra de arte contemplada se 

oferece aqui através de pontos de 

vista, ângulos ou perspectivas que 

quebram a linearidade e a rigidez 

clássicas. 

 



Affonso Ávila
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Como já foi dito, porém é bom retomar, a relação estabelecida entre a tela do 

pintor barroco Giambattista Tiepolo e a novela de Mário Cláudio se evidencia pelo 

título, pela reprodução da tela na capa do livro e, igualmente, pela retomada, por ambos 

os artistas, do episódio bíblico presente no Evangelho de S. Mateus (2-13-16) do Novo 

Testamento. E também já pelo título se indicia o complexo jogo de dobras que se 

configurará do escritor portuense. Neste ponto, será produtivo retomarmos a definição 

de dobra segundo Gilles Deleuze. Dirá o filósofo: 

 

Para nós, com efeito, o critério ou o conceito operatório do Barroco é a 

 Dobra em toda sua compreensão e extensão: dobra conforme dobra. Se se 

 pode estender o Barroco para fora de limites históricos precisos, parece-

 nos que é sempre em virtude desse critério o qual nos permite reconhecer 

 Michaux, quando escreve ―viver nas dobras‖, Boulez, quando invoca 

 Mallarmé e compõe ―Dobra conforme dobra‖, ou Hantäi, quando faz da 

 dobragem um método. Ao contrário, se se remonta ao passado, que 

 razões ter-se-ia para encontrar o Barroco já em Uccello, por exemplo? 

 (...) Haveria, portanto, uma linha barroca que passaria exatamente 

 conforme a dobra e que poderia reunir arquitetos, pintores, músicos, 

 poetas, filósofos. (...). Portanto, se pretendemos manter a identidade 

 operatória do Barroco e da dobra, é preciso mostrar que a dobra 

 permanece limitada nos outros casos e que, no Barroco, ela conhece uma 

 liberação sem limites, cujas condições são determináveis. As dobras 

 parecem deixar seus suportes, tecido, granito e nuvem, para entrar em 

 concurso infinito, como O Cristo no Jardim das Oliveiras, de El Greco 

 (...) São os mesmos traços, tomados em seu rigor, que devem dar conta 

 da especificidade do Barroco e da possibilidade de estendê-lo para fora 

 dos seus limites históricos, sem extensão arbitrária: a contribuição do 

 barroco à arte em geral, a contribuição do leibnizianismo à filosofia. 

 (DELEUZE: 2009, p.64-5-6) 

 

 Deleuze, em seu ensaio A dobra- Leibniz e o Barroco, analisará o sistema 

filosófico de Leibniz, ao explicar o conceito de mônada desenvolvido pelo matemático, 
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a partir do conceito operatório da dobra. Vamos perceber que o texto e o pensamento 

deleuziano se constroem como uma desdobra das dobras do pensador do século XVII. 

Semelhante procedimento operatório, utilizado para estudar a mentalidade e estética 

barrocas, vamos encontrar no conceito de ―caimento‖, explorado e explicado por Severo 

Sarduy no livro já citado no segundo capítulo desta tese. 

 A obra de Mário Cláudio como um todo, e não só os três livros em questão como 

objetos de nossa tese, parece constituir-se pela apropriação de alguns procedimentos 

operatórios da estética barroca, entre eles, exatamente, o da dobra. Assim, a novela 

marioclaudiana se configurará numa redobra inscrita na desdobra efetuada pela pintura 

de Tiepolo à dobra inscrita no texto bíblico. Percebe-se que neste jogo de espelhos, tão 

caro à estética barroca, se desenvolverá a estrutura fragmentária, labiríntica e, por isso 

mesmo, prismática, porque perspectivista, da novela em questão, fuga textual e 

alegórica que se deslizará, se deslocará da fuga pictórica, esta que, por sua vez, põe em 

deslocamento a fuga bíblica que, assim, se desdobra em cores e planos e que se redobra 

na alegoria da fuga, da viagem, da travessia encenada na travessia, da precária e 

fragilíssima condição da barca que transporta os narradores-personagens, bem como da 

precária e fragilíssima condição humana destes mesmos personagens e da nossa como 

leitores. Diz a personagem Tiepolo: ―Enquanto durar, assim, o azeite de minha candeia, 

não cessarei de os perseguir, a Jesus, a Seus pais, a Sua escolta de Arcanjos, na 

hermética travessia em que embarcam os homens‖ (CLÁUDIO: 1987, p.40). 

 A estrutura narrativa eleita por Mário Cláudio, não à toa, assemelha-se à 

estrutura de uma partitura musical, a de um concerto barroco, mais precisamente, da 

técnica e da forma musical construída por Bach no século XVII: a fuga
12

, que se 
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 A fuga musical constitui-se como uma composição polifônica. A partir da escolha de um tema, várias 

vozes em contraponto repetirão e comentarão o tema escolhido. Este estilo musical foi criado pelo 

compositor alemão Johann Sebastian Bach (1685-1750) e apresenta-se como uma das marcas da música e 



configura como outra fuga com a qual o texto de Mário Cláudio vai empreender um 

intertexto. Como muito bem explica Maria Thereza Abelha:  

A apropriação neo-barroca efetuada por Mário Cláudio em A Fuga para 

 o Egipto não permanece reduzida apenas ao aproveitamento do claro-

 escuro, das proporções, do geometrismo, dos ornamentos, da temática 

 que envolve o bem e o mal, o sagrado e o profano, e a assunção da 

 vontade de Deus ou a revolta e relutância em obedecer, temas 

 consagrados da estética barroca. Além disso, numa analogia com a ―arte 

 da fuga‖, técnica musical da época barroca, o escritor explora a polifonia 

 ao transformar a pintura em temas e ao tecer através do texto o 

 contraponto ao quadro, conferindo a cada figura, cada personagem que 

 monologa, o estatuto de voz. (ABELHA: 2009, p.14-5) 

   

   

Para fazer parte desse concerto, o autor convocará da tela barroca seis vozes, seis 

narradores-personagens-vozes e, para figurar entre elas, no centro da novela, e para, 

igualmente, separar os dois grupos, convocará a voz do pintor Giambattista Tiepolo. O 

concerto será, portanto, montado com sete vozes: no primeiro grupo teremos as três 

vozes dos personagens que, na tela, aparecem sob o signo da sombra, das manchas de 

cor escura ou o grupo dos, como vai dizer o Burro em seu monólogo, ―(...) impuros 

como sempre temos sido reputados‖ (FPE, p.27). Aparecerão, além do Burro, José e o 

Arcanjo Negro. No coração da novela, como afirmará Thereza Abelha (ABELHA: 

1993, p.214), aparecerá o monólogo do artista . Assim como surge, na tela, uma linha 

em diagonal que representa o remo manejado pelo Arcanjo Branco dividindo o espaço 

em dois, assim aparece a figura do pintor para dividir, na novela, o espaço em dois 

grupos que, diametralmente, se contrapõem. Teremos, então, do outro lado, do lado dos 

personagens iluminados: os monólogos de Maria, do Arcanjo Branco e o do Menino. 

Formado, então, o concerto em sete vozes-personagens, o autor nos mostra em sete 
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versões e variações a mesma e diferente história do episódio do tema bíblico, a fuga 

para o Egito narrada por S. Mateus em seu Evangelho. 

Percebe-se que, à semelhança da tela- que se constrói a partir do jogo do claro-

escuro, de luz e sombra, portanto, palpitante de tensão e de dramaticidade que a cena 

bíblica, lida, interpretada e recriada por Tiepolo contém, dramaticidade representada 

pelos tons de massa escuros, marrons, ou seja, carregados de expectativa acerca do 

rumo que a viagem empreendida levará-, a novela encenará diferentes interpretações, 

versões e variações, logo, de diferentes perspectivas, a mesma e diferente fuga, o 

mesmo e diferente episódio. Porque, embora a história seja a mesma, ela se revelará 

diferente na medida em que o lugar ocupado pela voz -personagem mudará, mudando, 

então, a perspectiva, o ponto de vista da história contada. Assim, desloca-se a visão que 

tínhamos, não somente do episódio bíblico em questão, isto é, da fuga para o Egito, mas 

também de, praticamente, toda a história bíblica, já que cada personagem entoará não só 

a narração e a descrição do que se desenrola no presente da narrativa, como também, 

num encontro e contrapontos de tempos, efetuará o confronto de fatos passados, 

presentes e futuros. 

Para que fique clara a leitura da análise que se fará nos próximos itens, é preciso 

dizer como organizamos os respectivos itens. Primeiro: faremos a apresentação e a 

análise das personagens que figurarão no bloco sombrio, a saber, José, o Arcanjo Negro 

e o Burro. Como entre o grupo das figuras da sombra e o da luz aparecerá a biografia do 

pintor, isto é, a vida e a obra do artista, far-se-ão necessários não só uma apresentação 

de Giambattista Tiepolo mas também um pequeno percurso teórico sobre os estudos 

biográficos. Depois, então, daremos seguimento à apresentação e análise das 

personagens que fazem parte do grupo dos iluminados, ou seja, Maria, Arcanjo Branco 

e o Menino.   



 

 

 

3.2.1-Monólogos iniciais: as figuras da sombra 

 

O bloco com as personagens sombrias tem início com o monólogo de José. É a 

partir da voz dele que podemos perceber o perspectivismo temporal no uso frequente 

dos verbos no presente do indicativo. Porque o grupo embarca para o Egito no presente 

da narrativa, sendo os outros espaços e tempos evocados pelas divagações, lembranças e 

pensamentos de cada personagem. Diz José: ―Lembro-me bem, porque foi há pouco, de 

como a viagem começou, pela hora da noa, fazendo intenso calor‖ (FPE, p.9). Ao longo 

da fuga, da travessia coletiva, cada um vai ―cismando‖, como José, na travessia 

individual e solitária, cismando no destino marcado e traçado pela mão divina e, 

irremediavelmente, cumprido por deles. Declara o Carpinteiro: ―Atentava no bicho, 

comparava-o com o que eu próprio era, humílimo e obediente, mais do que todos 

indefeso ante a vontade do Senhor‖ (FPE, p.13). Cada um se apresenta a revelar suas 

indagações sobre o destino imposto, embora o cumpram como estão a cumpri-lo no 

presente da narrativa quando da fuga para o Egito: ―o que foi dito da parte do Senhor 

pelo Profeta: Do Egito chamei o meu Filho‖ (Mt: 2-13). José vai relembrando dos 

acontecimentos ocorridos até ali, no presente da fuga, como a aparição do Arcanjo 

Branco, o mesmo que já aparecera para anunciar à Maria que ela seria agraciada por 

Deus e iria dar à luz o Salvador, para anunciar que era preciso fugir para o Egito a fim 

de que o rei Herodes não viesse a concretizar a ameaça de matar o Menino. Fala José: 

―E apareceu o mesmo que tripula, agora, esta barca em que vamos, moço e brilhante, 

como eu nunca vira, de imensas asas erguidas para o céu‖ (FPE , p.9). Ou, então, ainda 



pelo olhar e perspectiva de José, o futuro se adivinha quando ele, pai, ou pseudopai, 

carpinteiro que era, vaticina o destino cruel do Menino:  

 

Observo-Lhe as pequenas mãos (...) E assombro-me de que mostrem 

 elas, tão clara, a vocação do lenho e dos pregos, das duras tarefas do suor 

 e do sangue. Se pudesse chamar-Lhe meu, seria carpinteiro, realmente, 

 como todos os virtuosos que conheço, que concebem uma charrua ou um 

 caixão, de olhos postos no Senhor. (...) Ao lado da pureza, contudo, e da 

 verdade, dos utensílios que Lhe apontasse, Lhe falaria dos que são 

 mecanismos da morte, cruzes romanas, a que se prendem os condenados, 

 cabos de lança, com se lhes chega aos lábios a esponja embebida em 

 vinagre e em fel. (FPE, p.10) 

  

 

Ficamos a saber, pelas vozes, dos eventos ocorridos antes e depois da fuga. Bem 

como a saber, também, que do lado escuro da tela e do texto figuram os ―impuros‖ 

porque rebeldes. Aqueles que, em seus cismares e reflexões, questionarão o lugar que 

lhes foi concedido em suas vidas. Como José que lamenta- questiona- por seu já 

referido drama, embora pai do Menino, não o era de fato, não tendo a chance, então, de 

ter um filho ―de verdade‖ ou ser um pai de ―verdade‖. Exilado da terra Judéia como da 

vida, solitário, frágil e inseguro, ele cisma nos perigos e incertezas que rondam a 

travessia a outra margem do rio, da estada no Egito e de sua, assim como de nossa, 

existência:  

 

E, ao perdemos de vista o casario, numa curva, Maria protegendo-O da 

 claridade que invadia os campos, eu no Altíssimo colocando a sorte de 

 todos nós, não me contive que não derramasse duas lágrimas. Era a 

 primeira pelo país da tirania crudelíssima. A outra era por Aquele que eu 

 ignorava se compreendia o Mundo, ou se, nada compreendendo, ao 

 Mundo se sacrificava.(...) arribando a este regato, que vamos transpondo, 

 inseguras do futuro, certas apenas de que a Palavra se cumprirá (...) Que 

 sorte nos calhará, na imensidão de linfas e de limos, a cuja superfície os 

 blocos de calcário se reflectem?  (FPE, p.13-4-7) 

 

  

 Na tela José e Maria parecem alheios um ao outro, ambos estão a olhar para a 

frente, como que a ruminar sobre a própria solidão captada pela palavra do texto de 



Mário Cláudio. Um casal de cisnes, na tela, talvez, em oposição ao sagrado casal, 

parece representar o romantismo, a cumplicidade e, sobretudo, a humanidade que lhes 

faltam. Dirá o pintor no seu monólogo: ―Arrisquei eu, de resto, dois cisnes impecáveis, 

que o contraponto serão dos protagonistas, como que desterrados da carruagem de 

Apolo, que afirmava tirarem.‖ (FPE, p.40-1). Percebemos, mais uma vez, como essa 

―fuga‖ se compõe de fugas e contrapontos, à maneira da técnica musical desenvolvida 

no período do barroco histórico. Como este casal de cisnes que, na tela, brancos e 

felizes parecem encenar, contrapontisticamente, numa água escura lodoça, uma dança 

erótica, aquela furtada à Maria e a José. Diz-nos a este respeito Thereza Abelha:  

 

Os cisnes enamorados (convém lembrar que tais aves constituem 

 metáforas animais de Vênus) são a lustral presença da paz (na tela se 

 colorem de branco) sobre o limbo aquático (pintado em tons de marinho 

 e negro). Se na tela tais motivos decorativos exibem o contraste barroco 

 do claro-escuro, na novela que os interpreta representam a conjunção 

 impossível, mas desejada, entre José e Maria, o casal apaixonado que a 

 vontade perversa do Onipotente separou. (ABELHA: 2009, p.10) 

  

A segunda voz do lado dos impuros e do ―ângulo soturníssimo‖ (FPE, p.33) é o 

Arcanjo Negro. Expulso do Paraíso, representa o Mal, e revela a sua vida ―nas 

lamacentas fragas do Inferno‖ depois da Queda. Na tela de Tiepolo, o Arcanjo Negro 

figura no canto esquerdo, logo, então, ao lado extremo em que figura o Menino, bem 

como as suas asas negras se contrapõem às alvas asas do Arcanjo do Bem. Do Arcanjo 

Branco e do Menino emana uma intensa luz capaz de constranger e obscurecer mais 

ainda o negro de suas vestes e de sua condição de pária na história bíblica e cristã. No 

entanto, a ele foi dada a chance da possível redenção e volta ao Paraíso, escolhido que 

foi para guiar a Sagrada Família à outra margem do rio. Mas sem a certeza e a 

segurança de tal promessa se cumprir, ele esperará: ―Ao termo da viagem, esperarei que 

o Paraíso se franqueie, nele possa penetrar, redimido e completo recriado pelo Pai (...) 



De transparência, será este Arcanjo que monologa, expulso do pináculo glorioso, para 

nele, afinal, se alcandorar.‖ (FPE, p.26). O Arcanjo Negro, tampouco os outros 

embarcados, tem, de fato, embora guiados pelo Pai, a certeza de nada. Constata ele, 

então: ―à tona da torrente flutuamos, cada qual embrenhado em seus enigmas.‖ (FPE, 

p.217).  A dúvida, o medo, o desconhecido pairam sobre suas cabeças e pensamentos e 

reflexões, assim como paira, na tela, sobre a cena bíblica, uma grande massa negra que 

representa nimbos que anunciam uma grande tempestade. Corvos, de modo agourento, 

como pontos escuros, sobrevoam a dramática cena da travessia pelo regato-existência. 

Porque, como vai revelar Maria em seu monólogo, precário é o tempo‖ ( FPE, p.56). 

Precário é o tempo meteorológico, precário é o tempo psicológico e existencial dos 

passageiros bíblicos embarcados na precária barca, vítimas da ―tirania crudelíssima‖ do 

rei Herodes, precário é o tempo dos homens do século XVII, contemporâneos do pintor, 

portanto,  tão bem representado no espaço tenso e dramático das cores densas e negras 

de sua tela- lembremos que o quadro foi pintado nos anos de 1766/1770-, ou seja, do 

tempo barroco, do tempo em que o homem experimentava a agônica sensação de 

instabilidades de toda ordem, configurando-se, assim, num tempo de crises. Dirá 

Maravall: 

 

Nesses termos, pode-se atribuir o caráter definidor da época-neste caso, 

 seu caráter barroco- à teologia, à pintura, à arte bélica, à física, à 

 economia, à política etc, etc. É desse modo que a economia em crise, as 

 alterações monetárias, a insegurança do crédito, as guerras econômicas e, 

 ainda, o fortalecimento da propriedade agrária senhorial e de 

 instabilidade na vida social e pessoal, dominado por forças de imposição 

 repressora que estão na base da gesticulação dramática do homem 

 barroco e que nos permitem denominá-lo desse modo. (MARAVALL: 

 1997, p.45) 

 

 Assim como o homem do século XVII, o do século XX vive a dramática 

sensação de instabilidades e impermanências generalizadas, sensação que suscita, de 



modo semelhante, uma aguda crise existencial presente em várias esferas da vida 

pública e privada representada em diferentes formas artísticas e estéticas. Prestemos 

atenção à análise de Omar Calabrese:  

 

Por isso, proporei aqui uma etiqueta diferente para alguns objectos 

 culturais do nosso tempo (não é realmente obrigatório que sejam os 

 mesmos denominados ―pós-modernos‖. Esta etiqueta será a palavra 

 ―neobarroca‖. (...) A minha tese geral é de que muitos importantes 

 fenômenos de cultura do nosso tempo são marcas de uma ―forma‖ interna 

 específica que pode trazer à mente o barroco. (CALABRESE: 1987, 

 p.27) 

 

Formas fragmentárias, labirínticas, excessivas, ambíguas, numa palavra, formas 

―flutuantes‖, que representariam a condição de crise cultural e existencial do homem da 

idade neobarroca ou, para outros teóricos, pós-moderna. 

 A terceira e última voz do grupo da linhagem dos impuros é a do Burro, este que 

aparece na tela quase que imperceptivelmente, uma vez que é representado por uma 

difusa mancha amarronzada. Ele, um ―reles animalejo‖ (FPE, p.31), que sempre fora 

escolhido para os serviços mais duros, pois pertencia aos antepassados ―quadrúpedes‖ 

(FPE, p.27), sentia-se e via, finalmente, a sua linhagem ser assinalada pelo Absoluto 

para acompanhar o Messias: do nascimento à morte, bem como a acompanhá-LO no 

episódio recontado na fuga da tela e na fuga do texto, passando pela juventude, já que 

será, no lombo de um de sua linhagem, que Jesus entrará em um Domingo de Ramos na 

Galileia. Diz ele: ‖Com este Menino, adulto já, entrará meu neto em Jerusalém, através 

da multidão agitando ramos de palma.‖ (FPE, p.35). 

  Sentindo-se pressionado e tensionado entre as forças do Bem e do Mal, forças 

alegorizadas nas figuras do Arcanjo Branco e do Arcanjo Negro. Reflete o Burro:  

Investigo os dois Arcanjos, com quem vamos, cada qual representando 

 seu hemisfério da existência.  Está o Branco aferrado à barra-do-leme, 

 tão habilidosamente nos impulsionando que é como se, por seu vigor, os 

 horizontes transpuséssemos do Paraíso. Quanto o Negro, a dentadura 



 rilha, no desespero de seu infortúnio, ora pelas baixas penumbras atraído 

 ora embriagado na ânsia de remissão. Assim me abismo, no insuperável 

 litígio que os mancomuna, originários ambos do mesmo acto, ambos por 

 ele, até o fim, inexoravelmente trucidados (...) Que poder os inventaria, 

 para nossa consternação, ora um, ora outro nos enredando? Investigo os 

 dois Arcanjos, com quem vamos, e é como se a mim próprio 

 investigasse, dilacerado na dor de aqui me julgar, no arroubo de me supor 

 cada  vez mais além. (FPE, p.33-4) 

   

O Burro, à semelhança do Arcanjo Negro, segue na dúvida do destino além 

margem, como o Arcanjo Negro também segue ―embriagado na ânsia de remissão‖. Ele 

questionará também a triste condição em que vivem os dois Arcanjos: a de que os dois  

estão ―inexoravelmente trucidados‖ por representarem os papéis para os quais foram 

destinados, isto é, o Branco de representar a luz e o Bem, o Negro de representar a 

sombra e o Mal. O Burro revela o limitado, porque maniqueísta, espaço imposto pelas 

forças divinas a cada personagem da barca, bem como a todos nós, seres humanos. 

Todos estão vivendo o seu drama pessoal e interior, no entanto, a mágoa e a melancolia  

de cada um só são compreendidas quando confrontadas com as das outras personagens. 

Desprotegido ante as incertezas de toda ordem, o grupo, todavia, encontrará conforto e 

acolhida na ―barca-concha‖ em que os representará o pintor. 

É, pois, a partir da elaboração de uma estrutura narrativa que se apropria do jogo 

barroco pictórico, na tensão das cores e dos espaços entre o claro e o escuro, de luz e 

sombra, encetado por Tiepolo em sua tela- tanto o personagem da novela quanto a 

pessoa histórica-, que Mário Cláudio constituirá o jogo de contrastes, de contradições e 

contrapontos que se desdobra nas dobras de sua novela. Ou como diria Sarduy (1989): a 

tensão existente na escolha das cores utilizadas por Tiepolo, que representam a 

dramaticidade da cena bíblica enfatizada pela cena pictórica, recai no discurso literário 

de Mário Cláudio em forma de espaços e perspectivas que se constroem sob o signo das 

antíteses, dos contrastes e dos paradoxos. 



 

 

 

3.2.2-O jogo biográfico 

Contar a história de uma vida é dar vida a 

essa história.  

 

Leonor Arfuch
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 Para que cheguemos à quarta personagem, que é a do pintor veneziano 

Giambattista Tiepolo, é preciso, antes, explanarmos acerca de como se configurará a 

estratégia de criação do autor de Amadeo a partir da eleição do gênero biografia como 

um espaço de criação estética, bem como de reflexão e questionamento sobre os limites 

e fronteiras não só do gênero biográfico como de outros gêneros literários e igualmente 

dos limites entre realidade e ficção, verdade e mentira, percepção e pensamento, 

aspectos a serem explorados ao longo deste e dos próximos capítulos. Defenderemos a 

tese de que esse espaço biográfico se configurará, em face das marcas e procedimentos 

já mostrados e a mostrar, não somente n‘A Fuga para o Egipto, bem como em Gémeos 

e Amadeo, como um espaço neobarroco, lembrando a definição do cubano Severo 

Sarduy: ―Neobarroco: reflexo necessariamente pulverizado de um saber que sabe já não 

está ―aprazivelmente‖ fechado sobre si mesmo. Arte do destronamento e da discussão‖ 

(SARDUY: 1979, p.178). 

Ao que diz respeito à discussão do gênero biográfico, ela vem de longe. O 

teórico contemporâneo que mais investiga o tema é Philippe Lejeune, e o texto que vai 

figurar como referência ao debate será o seu O Pacto Autobiográfico- De Rousseau à 

Internet. Neste ensaio, o estudioso francês, na vontade de entender e legitimar o gênero 



autobiográfico, de modo um tanto quanto apaixonado num primeiro momento, tentará 

definir-  e fazer comparações entre- a autobiografia e outros gêneros de ―relatos do eu‖. 

A definição a que chega Lejeune é que a autobiografia é: ―narrativa retrospectiva em 

prosa que uma pessoa real faz de sua própria existência, quando focaliza sua história 

individual, em particular a história de sua personalidade.‖ (LEJEUNE: 2008, p.14). 

Ao comparar a autobiografia à biografia, dirá o crítico: 

   

Em oposição a todas as formas de ficção, a biografia e a autobiografia são textos 

 referenciais: exatamente como o discurso científico ou históricos, eles se 

 propõem a fornecer informações a respeito de uma ‗realidade‖ externa ao texto e 

 a  se submeter portanto a uma prova de verificação. Seu objetivo não é a simples 

 verossimilhança, mas a semelhança com o verdadeiro. Não o ―efeito de real‖, 

 mas a imagem do real. Todos esses textos referenciais comportam então o que 

 chamarei de pacto referencial, implícito ou explícito, no qual se incluem uma 

 definição do campo do real visado e um enunciado das modalidades e do grau de 

 semelhança aos quais o texto aspira. (LEUJEUNE: 2008. p.36) 

 

 

 Percebe-se que Lejeune chega a definições convictas. No entanto, cedo começa a 

vacilar no que tange as definições categóricas e aos conceitos do que seja a 

autobiografia e a biografia, às ―outras formas de ficção‖. Para tentar sair do dilema, ele 

chega à conclusão de que as fronteiras entre tais gêneros e as formas de ficção são 

tênues entre o que é característica própria dos gêneros autobiográfico e biográfico e o 

romance, por exemplo. Propõe, então, um espaço autobiográfico em que exista um 

acordo, um contrato, um pacto de leitura entre o autor e o leitor para se dirimirem as 

dúvidas, as ambiguidades acerca da marca genérica do que se está lendo. Lejeune 

também propõe o alargamento, isto é, o deslizamento conceitual de ―pacto‖ para espaço 

autobiográfico, ensejando a aceitação das fronteiras híbridas entre os gêneros 

discursivos, uma vez que haveria uma contaminação das vozes narrativas se deslocando 
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de uma forma narrativa para outra.  Em seu Pacto Autobiográfico (Bis), em que fará 

uma revisão crítica e conceitual, repensará sua definição de autobiografia e dirá: 

Quem decidirá qual é a intenção do autor, se ela for secreta? Claro que é 

 o leitor. Esse segundo sentido da palavra reflete, pois, tanto um novo tipo 

 de escrita quanto a emergência de um novo modo de leitura. Vapereau 

 comenta em seguida sua definição, em termos que devem deixar 

 apavorados os adeptos do sentido restristo: 

―A autobiografia abre um grande espaço à fantasia e quem a escreve não 

 é absolutamente obrigado a ser exato quanto aos fatos, como nas 

 Memórias, ou a dizer toda a verdade, como nas confissões.‖ 

Ele insiste que se trata, nesse caso, de um gênero moderno. O primeiro 

 exemplo dado é Rousseau- La nouvelle Héloïse [A nova Heloísa], é 

 claro- e os mais recentes são Lês nuits [As noites] de Musset e certos 

 romances de George Sand. Vapereau inclui também Pensées 

 [Pensamentos] de Pascal e Discours de la méthode [Discurso do método]. 

Esses dois sentidos, estrito e amplo, representam ainda hoje os dois pólos 

 do emprego da palavra. O sucesso da palavra ―autobiografia‖ está sem 

 dúvida ligado à tensão entre esses dois pólos, à ambigüidade ou à 

 indecisão que o termo permite, ao novo espaço de leitura e de 

 interpretação que possibilita, às novas estratégias de escrita que pode 

 designar. (LEUJEUNE: 2008, p.54) 

 

 Após a análise autocrítica, concluirá: ―Le propre de la fiction, cuja fórmula 

implica haver algo próprio à biografia. Não, a autobiografia não é um caso particular de 

romance, nem o inverso, ambos são casos particulares de construção de narrativa.‖ 

(LEUJEUNE: 2008. p.75). Não é sem razão que, após rever seus pactos, ficará 

fascinado com o resultado obtido por Roland Barthes e por sua autobiografia feita de 

fragmentos e escrita como se fosse um romance: Roland Barthes por Roland Barthes. 

Barthes solapará a ideia da rigidez das fronteiras entre os gêneros advinda das Poéticas 

clássicas, ao escrever uma autobiografia em que se vê como um personagem, portanto, 

como um ―Outro Eu‖ que, ao valorizar a imaginação, a memória, a invenção, o 

imaginário, revela-se diferente daquele que viveu as experiências contadas no ato da 

escrita, fazendo, assim, deslizarem as vozes narrativas e as definições e convicções de 

Leujene sobre o gênero autobiográfico.  



 Barthes mostrará o que Leujene já havia desconfiado: há um jogo discursivo que 

se desdobra entre aquele ―sujeito‖, ―eu‖ que escreve, de carne e osso, com o pé no 

mundo factual e verídico, e um outro ―sujeito‖, ―eu‖, que não mantém mais uma relação 

direta e mimética com o primeiro, e que se constrói, se constitui no ato mesmo da 

enunciação, no aqui e agora da narrativa, obedecendo, portanto, às regras e estratégias 

próprias da e na narração. Assim, estabelece um liame com os outros gêneros ficcionais, 

fundindo e confundido as antigas separações e limites construídos e difundidos pelos 

preceitos canônicos tradicionais. O jogo encetado pelo sujeito do discurso na narrativa, 

desse ―eu‖ que se desdobra, também convocará o leitor como co-partícipe da armadilha 

textual, obrigando-o a perspectivar identidades, vozes, sentidos engendrados no e pelo 

jogo narrativo.   

Todavia, as pesquisas realizadas por Lejeune potencializaram outras discussões 

como a, por exemplo, levantada por Leonor Arfuch em seu O Espaço Biográfico- 

Dilemas da Subjetividade Contemporânea.
14

 As três palavras que sintetizam o ensaio de 

Arfuch são: relato, identidade e razão dialógica. Seu estudo partirá dos tradicionais 

gêneros literários sobre os relatos do ―eu‖, a saber, a autobiografia e a biografia, que 

têm em Santo Agostinho e Rousseau, e em suas Confissões, respectivamente, o marco 

inicial das questões levantadas por ela, para começar a empreender a sua hipótese de 

leitura que é a de como e onde os gêneros tradicionais biográficos e autobiográficos 

começam a se desdobrar nos mais recentes e contemporâneos relatos do ―eu‖, como, por 

exemplo, a entrevista, o gênero eleito pela pesquisadora para pensar a questão hoje. E 

para pensar essa questão na modernidade e na contemporaneidade precisará repensar, à 

luz da filosofia e das teorias recentes, o conceito de sujeito e de subjetividade, uma vez 

que a ideia que perpassará as discussões de Arfuch ancora na tese de um sujeito 



diferente do tradicional, isto é, o centrado, o fixo, o conhecedor de si e do outro, ou seja, 

do sujeito clássico, para se constituir na ideia de um sujeito móvel, descentralizado, 

deslocado, e que se constitui numa relação dialógica, portanto, aberta e de uma 

identidade plural, múltipla em oposição ao sujeito cartesiano, fechado, uno, transparente 

da metafísica ocidental. 

 Para conseguir desenvolver sua ideia, Arfuch tomará de empréstimo a Lejeune o 

conceito de ―espaço biográfico‖, pois, segundo ela, assim como o fora para Lejeune, 

este espaço dá conta dos vários e diferentes registros e ambiguidades entre o facto e a 

ficção, nele se pode problematizar os tênues limites entre inúmeros gêneros narrativos. 

O conceito também lhe possibilitará passar dos umbrais dos gêneros literários para os 

gêneros discursivos. Estes que, segundo ela, já trazem em sua gênese uma certa 

hibridização, isto é, em que os elementos de referencialidade e de ficcionalidade 

aparecem diluídos, tornando, assim, o espaço biográfico um espaço marcado pelo signo 

da indecidibilidade, e que vem a colocar em questionamento a veracidade dos fatos reais 

para trazer à baila a questão da reversibilidade do real. O que Arfuch tenta 

redimensionar e evidenciar, ao fazer deslizar a questão do gênero literário para a do 

gênero discursivo, é que não há diferenças estruturais entre as narrativas, sejam elas 

biográficas, autobiográficas, históricas ou ficcionais, uma vez que elas lançariam mão 

dos mesmos procedimentos linguísticos, das mesmas estratégias discursivas e retóricas 

em suas respectivas construções. Onde estariam os limites entre os gêneros? A autora 

tenta responder: 

 

 O espaço biográfico assim entendido- confluência de múltiplas formas, 

 gêneros e horizontes de expectativas- supõe um interessante campo de 

 indagação. Permite a consideração das especificidades respectivas sem 

 perder de vista sua dimensão relacional, sua interatividade temática e 
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 pragmática, seus usos nas diferentes esferas da comunicação e da ação. 

 (ARFUCH: 2010, p.59) 

 

  

 Um dos estudos em que Arfuch sustentará sua hipótese de trabalho será o de 

Mikhail Bakhtin, mais precisamente, sua pesquisa acerca da teoria dos gêneros 

discursivos. A crítica portenha explorará o conceito de dialogismo empreendido pelo 

filósofo russo. A partir de tal conceito, Bakhtin defenderá a tese do descentramento do 

sujeito, entendendo que este somente poderá se constituir numa relação dialógica, numa 

relação de ―outridade‖, pois, uma vez constitutivo dentro de uma comunidade 

discursiva, na medida em que participante de uma comunidade linguística, a 

língua(gem) que me ―fala‖, ―fala‖ também o outro, sendo assim, o discurso da 

construção de minha identidade advém do mesmo espaço social, cultural e linguístico 

que o do outro, sendo somente, portanto, numa relação discursiva, de linguagem, que 

poderá ser construída essa identidade, a partir de uma razão dialógica. Identidade, então, 

destituída de todo e qualquer centro fixo, uma vez que elaborada no ato de interação 

linguística com o Outro, por isso, móvel e sempre modulada, já que a identidade estará 

vinculada ao lugar que o sujeito ocupe dentro da língua(gem), dentro da relação e do 

contexto discursivos. Dirá Arfuch: 

O conceito de gênero discursivo, que guia em boa medida nosso 

 itinerário, nos remete a um paradigma que significou um verdadeiro salto 

 epistemológico: das velhas concepções normativas e classificatórias dos 

 gêneros, preferencialmente literários, à possibilidade de pensá-los como 

 configurações de enunciados nas quais são tecidos o discurso-todos os 

 discursos-na sociedade e, consequentemente, a ação humana. (ARFUCH: 

 2010, p.65) 

 

  

 A pesquisadora, a partir do pensamento do teórico russo, sustentará a idéia de 

uma multiplicação dos gêneros discursivos, bem como a mútua relação estabelecida 

entre eles, evidenciando, assim, o mútuo parentesco existente, para chegar à conclusão 



de que se há, ou houve, alguma fronteira entre os gêneros, ela é tênue, difusa, 

engendrada por regras arbitrárias, já que eles comungam dos mesmos princípios 

constitutivos de toda e qualquer narrativa. Reflete ela: ―A multiplicidade das formas que 

integram o espaço biográfico oferece um traço comum: elas contam, de diferentes 

modos, uma história ou experiência de vida. Inscrevem-se assim, para além do gênero 

em questão, numa das grandes divisões do discurso, a narrativa.‖ (ARFUCH: 2010, 

p.111). 

Logo, há algo em comum a todos eles, configurando-se, dessa maneira, as 

diferenças mais de grau do que de valor. Ela mostra o deslocamento que há entre eles, 

chamando a nossa atenção para as especificidades relativas aos gêneros discursivos. E 

interroga acerca do que diferenciaria a biografia do romance ou a autobiografia de um 

romance autobiográfico ou, ainda, a literatura- perguntamos nós- da história. Argumenta 

a crítica argentina:  

   

Voltando às interrogações em torno da composição de nosso espaço 

 biográfico, a enumeração heteróclita que realizamos, que não visa de 

 modo algum à equivalência de gêneros e formas dissimilares, assinala, no 

 entanto, um crescendo da narrativa vivencial que abarca praticamente 

 todos os registros- numa trama de interações, hibridizações, empréstimos, 

 contaminações- de lógicas midiáticas, literárias, acadêmicas (em última 

 instância, culturais), que não parecem se contradizer demais. Espaço cuja 

 significância não está dada somente pelos múltiplos relatos, em maior ou 

 menor medida autobiográficos, que intervêm em sua configuração, mas 

 também pela apresentação ―biográfica‖ de todo tipo de relatos 

 (romances, ensaios, investigação etc.) (ARFUCH: 2010, p.63-4) 

 

  

Arfuch desenvolve o seu caminho teórico e conceitual para chegar a estudar no 

seu ―espaço biográfico moderno‖ a construção dos relatos de vida na 

contemporaneidade que, tendo o seu início nos séculos passados, no presente são 

recriados, remodelados e, inclusive, como ela mostra, subvertidos, dando ensejo a novas 

formas de narrativa do Eu, bem como à invenção de novos gêneros filiados aos 



tradicionais, como o que ela vai investigar, que é a entrevista. E nesse espaço biográfico 

também se configurará a construção de um sujeito, de uma identidade dialógica, não só 

do sujeito em relação a um Outro no espaço público mas também de um OUTRO EU, 

na medida em que, como afirmará Bakthin, nunca haverá a coincidência entre narrador 

e personagem- nem na biografia nem na autobiografia-, uma vez que o sujeito da 

vivência não coincidirá com o sujeito da enunciação discursiva, nem o tempo da 

vivência, com o tempo da narrativa. Configura-se, assim, que, tanto na narrativa 

biográfica canônica quanto na contemporânea, o Eu que se enuncia e se anuncia no 

texto se construirá sempre um OUTRO EU. Ele não contará o relato de sua vida, pois o 

que ele viveu não volta mais, pois o que volta voltará como construto de linguagem, 

filtrado pela memória, o imaginário, a afetividade de um Outro eu que não se diz, não se 

conta, mas se constitui na e pela linguagem. Voltará como ficção, invenção, numa 

palavra, literatura, porque obedecerá a todos os procedimentos e estratégias de todo e 

qualquer relato ficcional. Como dirá Barthes, este sujeito não aparecerá, não voltará 

como resultado de um ―efeito de real‖, mas de um ―efeito de linguagem‖. Analisa a 

pesquisadora: 

Mas, se os gêneros canônicos são obrigados a respeitar certa 

 verossimilhança da história contada- o que não supõe necessariamente 

 veracidade-, outras variantes do espaço biográfico podem produzir um 

 efeito altamente desestabilizador, talvez como ―desforra‖ diante de um 

 excesso de referencialidade ―testemunhal‖: as que, sem renúncia à 

 identificação de autor, se propõem jogar outro jogo, o de transtornar, 

 dissolver a própria idéia de autobiografia, diluir seus umbrais, apostar no 

 equívoco, na confusão identitária ou indicial- um autor que dá seu nome 

 a um personagem ou se narra na segunda ou na terceira pessoa faz um 

 relato fictício com dados verdadeiros ou o inverso, inventa para si uma 

 história- outra, escreve com outros nomes etc, etc. Deslizamentos sem 

 fim, que podem assumir o nome de ―autoficção‖, na medida em que 

 postulam explicitamente um relato de si consciente de seu caráter 

 ficcional e desligado, portanto, do ―pacto‖ de referencialidade 

 biográfica.(ARFUCH: 2010, p.127) 

 

  



 Leonor Arfuch pensará, portanto, a constituição dos gêneros biográficos e 

autobiográficos, bem como a reinvenção dos mesmos na nova dinâmica interativa e 

interacional das novas mídias, como, por exemplo, a internet, e, igualmente, pensará 

como se configurará a questão do sujeito e da subjetividade, uma vez que será mediante 

uma razão dialógica, discursiva que se construirão os sujeitos e os relatos de suas vidas. 

Como um espaço dialógico, o espaço biográfico fará dialogar o indivíduo com o 

coletivo, o público com o privado, permitirá a constituição da subjetividade mediante 

uma necessária intersubjetividade. Concluirá ela: ―E é nessa tensão entre a ilusão da 

plenitude da presença e o deslizamento narrativo da identidade que se dirime, talvez 

paradoxalmente, o quem do espaço biográfico‖ (ARFUCH: 2010, p.131). 

 Pensamos ser essas reflexões de Arfuch um tanto quanto produtivas para 

pensarmos e alagarmos a questão do espaço biográfico, que lemos e vemos também 

como um espaço biográfico neobarroco, para a análise da obra de Mário Cláudio, 

sobretudo, para uma interpretação dos três textos em estudo nesta tese, pois tratam de 

narrativas biográficas de três pintores, e cremos que a eleição, por Mário Cláudio, do 

gênero biográfico vem também tensionar as difusas fronteiras existentes entre os 

gêneros, como bem discute em seu texto a teórica argentina. E ele o faz de dentro da 

forma biográfica, configurando-se essa tensão num duplo questionamento: o da 

possibilidade e o da impossibilidade de se escrever uma biografia. Sobre isto escreveu a 

professora Dalva Calvão em sua leitura da Trilogia da Mão
15

, composta como sabemos 

por  Amadeo, Guilhermina e Rosa, e o que, em nosso entender,  pela autora sobre as três 

narrativas citadas também pode ser atribuído à leitura de A Fuga para o Egipto e 

Gêmeos: 

                                                           
15

 CALVÃO, Dalva. Narrativas biográficas e outras artes-Reflexões sobre  escrita literária e criação 

estética na Trilogia da Mão, de Mário Cláudio. Niterói: Editora da UFF, 2008. 



Desta maneira, instala-se nestes livros uma grande ambigüidade, tanto 

 em relação à biografia, quanto em relação à ficção, tornando-se a 

 indefinição de gêneros aqui especialmente problemática, pela 

 manutenção do referido jogo em que as narrativas aparentemente não se 

 fundem e em que algumas convenções são mantidas para serem, ao 

 mesmo tempo, questionadas. (CALVÃO: 2008, p.67) 

 

  

 Cremos haver uma partilha das mesmas hipóteses defendidas pelas professoras 

argentina e brasileira quando afirmam que a tensão e o lugar ambíguo do gênero 

biográfico são o lugar de problematização e de potencialidades de aberturas críticas e 

teóricas, segundo Arfuch, e criativas, segundo Dalva Calvão. 

 Mário Cláudio revelará em uma de suas entrevistas à jornalista Helga Moreira: 

 

Escrever é-me sempre biografia, e por mito que se forma no tempo, ao 

 invés de história que se deforme (...). Só isto, acredite, me permite 

 exercitar essa espécie de amor selvagem pelas pessoas, até por aquelas de 

 que não gosto muito, e que ainda não aprendi a domesticar. Não concebo, 

 de resto, outra forma de me situar, diferente da indagação de mim através 

 da indagação dos outros, procurando saber deles ao especular sobre o que 

 sou. (Apud ABELHA: 1993, p.212) 

 

Dirá o escritor em uma outra entrevista, agora à jornalista Anabela Mota 

Ribeiro: 

 São figuras que têm alguma coisa a ver comigo, mesmo que a afinidade se 

 manifeste por um lado mais negativo. A única coisa que depois respeito é 

 a cronologia. Faço uma psicobiografia, uma incursão pela personalidade 

 da pessoa, pelas atmosferas a que esteve ligada, muito mais que pelos 

 factos verificáveis. (...).Um escritor nunca inventa outros. Reinventa-se 

 nos outros. (...)Todas as actividades de criação, quer seja através da 

 literatura, quer seja através do teatro ou da pintura, têm de mais 

 motivador e extasiante essa capacidade de inventar vidas constantemente 

 novas, constantemente outras. Acho que todos os autores fazem 

 biografias. (RIBEIRO. In: www.seleccoes.pt.) 

 

 Pelas palavras e observações feitas pelo autor, o lugar de tensão entre a fronteira 

do gênero biográfico e entre a fronteira do gênero literário constitui-se em face da obra, 

em um lugar de questionamento acerca dos limites impostos à escolha de um 



determinado gênero por um  escritor, bem como entre os limites existentes entre a 

literatura e a história ou entre a história e o mito, uma vez que eles têm em comum o 

fato de pertencerem, como já foi obsevado por Arfuch, a um mesmo tipo textual: ao 

narrativo. E dentro de  suas narrativas as vidas (des)escritas por Mário Cláudio vão 

obedecer aos mesmos critérios e procedimentos das narrativas ficcionais. Como ele 

mesmo chama a nossa atenção- e é o que percebemos ao adentrar a sua obra-, a única 

coisa que ele vai respeitar será a cronologia, cabendo à memória, à imaginação, à 

invenção capturar a ―atmosfera‖ de uma vida que não foi-porque a que foi não volta 

mais, pois, como já foi dito, entre a vivência e a escrita dessa vivência há um hiato 

incapturável pela linguagem- mas a que poderia ter sido. 

 Não é sem razão que, como bem mostra a professora Dalva Calvão no ensaio já 

citado, o autor usará- e abusará de- mecanismos modalizantes, como, por exemplo, o 

uso do verbo nos tempos do futuro do pretérito e do futuro do presente. Verbos que 

indiciam,  diferentemente do valor usado comumente, ou seja, o valor da certeza, 

justamente, uma sensação de dúvida. Dúvidas não- só dos personagens acerca de seus 

destinos como dúvida em relação ao que o narrador ou narradores sabe/m sobre os 

rumos de cada biografado. Mecanismos empregados, sobretudo, para sugestionar, criar 

a tal atmosfera aludida pelo escritor na entrevista. Constatamos isso nos monólogos de 

algumas personagens , como o do Arcanjo Branco d‘A Fuga para o Egipto: ―Barqueiro 

serei, pois, do passado e do futuro, precursor dos que haverão de pescar almas‖ (FPE, 

p.63). Ou no de Maria: ―Ninguém O reconhecerá, todavia, porque de estigma não tem 

que O identifique, criança de choro como todas, como todas sem intenção‖ (FPE, p. 

56). Ou, ainda, no monólogo do pintor Tiepolo: ―Admitirei corresponder eu, em boa 

verdade, àquele que se classifica de ―artista realizado‖ (FPE, p.42) e mais este exemplo: 

―Não duvidarei jamais, porém, do grande amor que me dedica a cidade, abafando-me 



em seus braços, quando muito preciso dela, repelindo-me para longe, quando dela estou 

farto‖ (FPE, p.42). Pensamos que, para além de mostrar e sustentar a ambiguidade do 

que é sugerido em suas biografias ficcionais, Mário Cláudio também lançará mão desse 

dispositivo para criar a atmosfera de indecibilidade na qual ele constrói seus 

biografados. A qual mundo pertecem? Ao real ou ao ficcional? São personagens de  

facto ou de ficção? O que se diz é verdade ou  mentira? Trata-se de biografia, 

autobiografia ou romance biográfico, autobiográfico? Literatura ou história? Cremos 

serem também as perguntas, os questionamentos realizados dentro do espaço-biografia 

neobarroco, dentro das narrativas biográficas de Mário Cláudio, que fazem com que sua 

obra se configure como um exemplo de obra neobarroca, vocacionada ao jogo crítico e 

criativo e a discussões de várias ordens como as que vamos empreendendo em nossa 

hipótese interpretativa de três de seus livros escritos dentro da forma biográfica. 

 

 

 

3.2.3-O monólogo do pintor 

Tiepolo não hesitou em tornar-se 

autodidata. Colhia lições onde as 

encontrasse: nas ruas líquidas da cidade, 

nos estúdios de modestos pintores, no 

exercício cotidiano do desenho.
16

 

 

Gimbattista Tiepolo nasceu no ano de 1696, em Veneza, e faleceu no ano de 

1770, em Madri. Teve como mestre o pintor Gregório Lazzarini, e figura como o 
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primeiro grande artista barroco a encerrar a Galeria Veneziana Clássica da qual faziam 

parte, por exemplo, nomes como o de Ticiano, Bellini e Veronese. 

 Como intérprete do tempo e da cultura barrocos, de suas tensões e conflitos, 

Tiepolo explorará com sua paleta o cromatismo peculiar e indiciador dos tempos de 

crise: o jogo de claro e escuro. Uma das marcas de seu estilo será a presença, a partir da 

pesquisa cromática, da tensão entre uma luminosidade lírica conjugada à dramaticidade 

das sombras. Aliás, procedimento estético presente em sua A Fuga para o Egipto. A 

tensão do regime de luz peculiar à paleta do veneziano evidenciará a tensão própria do 

tempo barroco, bem como a sua experiência diante da consciência da passagem do 

tempo que, por sua vez, trará à sua percepção a sensação de finitude e de morte como, 

igualmente, da transitoriedade do mundo e das coisas e do homem. O veneziano trará 

inscritos em sua obra a dualidade e os contrastes próprios de seu tempo e espaço 

representados por ele nos nostálgicos esplendores da rica Veneza francamente em ruína 

no século XVIII. Pintar telas belamente ornamentadas, ricas e glamourosas servia ao 

artista barroco, e não somente a Tiepolo, como uma fuga, um apelo onírico às misérias 

materiais, culturais e psíquicas presentes não apenas em Veneza, como em toda a 

Europa setecentista. No entanto, é bom que se diga que tal apelo onírico não significará 

uma fuga da realidade pela fuga da realidade, mas um ato contestatório, porque de 

crítica, a essa mesma decadente, arruinada realidade, e, igualmente, se configurará como 

um gesto de liberdade pessoal e criadora em face dos ditames da Igreja e do Príncipe. 

Também sentimos e vemos essa dualidade ao observarmos que, contrapondo-se ao uso 

do claro-escuro, Tiepolo empregará certo colorido que doará às suas telas um lirismo 

todo especial. Lirismo que cintilará no fundo amarelo-damasco com o qual o 

personagem prepara a sua Fuga para o Egito na novela de Mário Cláudio. 



Pintor autodidata, afirmar-se-á pelo pertinaz labor em suas pesquisas pictóricas. 

Pintor de sucesso será requisitado tanto pelo príncipe-bispo de Wuerzburgo como pelo 

Rei Carlos III de Espanha, onde veio a falecer. Casou com Cecília Guardi em 1719. Ela 

era irmã de dois pintores de nobre linhagem artística de Veneza. O casal teve nove 

filhos, entre os quais Giandomenico e Lorenzo, que seguirão os passos do pai. 

 Como Tintoretto e Caravaggio, ambos singulares artistas a explorarem o novo 

regime de luz a surgir com a cultura barroca, ou seja, fazendo do jogo de luz e sombra 

constituintes importantes na elaboração da tensão dramática do quadro e, por 

conseguinte, de seu sentido, Tiepolo influenciará ulteriores artistas como o espanhol 

Francisco de Goya, e figurará como um dos expoentes da arte barroca não só de Veneza 

ou da Itália, mas de toda a Europa do século XVIII.
17

 

No coração da novela encontra-se, pois, a voz-personagem-narrador, que é a voz 

do pintor veneziano Giambattista Tiepolo. Ele aparecerá, no presente da narrativa, a 

relembrar os acontecimentos de sua vida. Revela-nos a personagem: ―Nascido na 

Primavera de mil seiscentos e noventa e seis, contaria eu, por então, os meus três anos, 

órfão já de pai, fixado a minha mãe, como ao único anteparo contra os perigos 

mundanais‖ (FPE, p.37). Será nesse momento de lembrança de sua ―bio-grafia‖ que 

surgirão os retalhos, os vestígios daquela que fora a sua vida de fato, todavia, recordada 

―por detrás das vidraças de uma janela da Fondaco dei Turchi, observando a fachada da 

Ca‘ Pesaro, reflectida no Gran Canale‖ (FPE, p.37). Na nossa interpretação, assim 

como a cidade de Veneza surge para o pintor via uma perspectiva enviesada, pois surge 

no reflexo das águas do Grande Canal, surgiria a fuga para o Egito para o escritor, ou 

seja, pela perspectiva do olhar de Tiepolo. Um olhar, é sempre bom lembrar, dobrado, 

pois que já surge como um ato interpretativo do episódio bíblico. Mário Cláudio retoma 



a imagem do espelho, metaforizada no espelho d‘água , tão cara ao período barroco, 

para, como lá, subverter, torcer a imagem refletida. Esta não aparecerá mais como 

imagem e semelhança do mundo, revelando-o de modo verossímil, mas fazendo, ao 

utilizar o espelho como uma lente, um outro e diferente modo de ver, perspectivar o 

mundo. O sujeito que olha, o pintor que olha ou o escritor que escreve, olha, escreve 

―por detrás‖ de uma janela subjetiva, portanto, de um lugar, de uma perspectiva que fará 

com que o mundo ou objeto, coisa ou pessoa observada, olhada, apareça sob a sua ótica. 

O ponto de vista do sujeito fixo clássico começa a ser deslocado, porque o sujeito 

barroco, erigido sob o signo do movimento, se move para ver de outro ângulo, e de 

outro ângulo o que se mostra pode nos fazer ver outra coisa, como nos ensina a estética 

barroca ao explorar a técnica da anamorfose. Revela-nos o crítico Afonso Romano de 

Sant‘Anna: 

 

o quadro renascentista que espelha a realidade, é diferente do quadro 

 barroco, porque o que aqui se espelha já não são necessariamente a 

 simetria e a verossimilhança. (...). O espelho barroco, ao invés de 

 simetria, passa a reproduzir tortuosidades; ao invés da objetividade, 

 subjetividades. O espelho se converte em lente. (...). Essa exatidão e essa 

 objetividade renascentistas se transformam em inexatidão e subjetividade 

 na pintura barroca. O espelho, digamos, vai se tornando côncavo e 

 convexo, deformando o refletido. (SANT‘ANNA: 2000, p. 43-4) 

 

Diz o pintor: ―Da janela da Fondaco dei Turchi, pois, folheava o menino que eu 

era, Giambattista Tiepolo, o primeiro de seus álbuns fantasiosos, feitos de linhas e de 

cores‖ (FPE, p.38). Biografar o pintor, da perspectiva escolhida por Mário Cláudio, 

constitui acompanhá-lo na travessia, no processo de construção de sua obra. No presente 

da narrativa, a voz-pintor está a escolher e a preparar os materiais para a elaboração de 

sua matéria-tema pictórica- ―Prefiro ainda, para os óleos, esses pincéis clássicos, de 

marta, adquiridos na Mercearia, por uma nevoenta manhã, quando certo factor salino 
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nos vem prevenir do auge da baixa-mar‖ (FPE, p.38)- e a conjecturar a arquitetura 

geométrica de seu quadro:  

Principiemos por amanhar este quadrilátero, de quarenta e três por 

 cinqüenta e sete centímetros, a fim de nele se figurar A Fuga para o 

 Egipto. Forrá-lo-emos de uma camada, antes de mais, de amarelo muito 

 pálido, que adira bem ao tecido, capaz de sugerir o espaço e a luz. (...) 

 Conjecturo este A fuga para o Egipto como dois triângulos rectângulos, 

 definidos por volumes criteriosamente seleccionados. Uma diagonal talha 

 a cena, do canto inferior esquerdo ao canto superior direito, prolongando 

 o timão do Arcanjo barqueiro. (...) Arrisquei eu, de resto, dois cisnes 

 impecáveis, que o contraponto serão dos protagonistas, como que 

 desterrados da carruagem de Apolo, que afirmava tirarem. (FPE, p.39 e 

 p.43. Grifos nossos) 

 

As conjecturas feitas pela voz-pintor acerca do que é feita uma pintura, 

lembram-nos o que disse Merleau-Ponty em O olho e o Espírito a respeito da relação do 

pintor com o seu objeto: 

O que ele pede a ela exatamente? Pede-lhe revelar os meios, tão-somente 

 visíveis, pelos quais ela se faz montanha aos nossos olhos. Luz, 

 iluminação, sombras, reflexos, cor, esses objetos da pesquisa não são 

 inteiramente seres reais: como os fantasmas, têm existência apenas 

 visual. Inclusive, não estão senão no limiar da visão profana, não são 

 comumente vistos. O olhar do pintor lhes pergunta como se arranjam 

 para que haja de repente alguma coisa, e essa coisa, para compor um 

 talismã do mundo, para nos fazer ver o visível. (MERLEAU-PONTY: 

 2004, p.21) 

 

 

O artista está a pedir à sua pesquisa de material e meios que lhe mostrem o tema 

bíblico que conjectura pintar. A sua Fuga para o Egipto se constituirá tão-somente de 

uma ―sugestão‖ do amarelo que usará como fundo, bem como de linhas, cores, luz, 

sombra. Isso nos ―sugere‖ que, assim como a tela parece sair de um fundo amarelo, 

assim também parece sugerir a paleta-palavra do escritor Mário Cláudio ao traçar ―de 

viés‖, de modo desviante, o traço do pintor veneziano mediante o traçado de sua ―bio-

grafia‖. Porque vamos nos dando conta de que as linhas e cores da tela de Tiepolo, ou 



seja, os seus significantes pictóricos, vão se desdobrando, vão se proliferando nas linhas 

e cores da escrita plástica do português, num jogo abismal em que a linha plástica 

mergulha na linha textual, em que a imagem pictórica se enrosca, como fosse um 

torvelinho,  na imagem literária, em que uma linguagem busca outra linguagem, 

encetando um infinito diálogo em busca de infinitos sentidos. Configurar-se-á, nessa 

proliferação de significantes que se espraiam pelo texto de Mário Cláudio, a diluição, a 

difusão do fato com a ficção, isto é, as datas e documentos verídicos sobre o 

Giambattista Tiepolo, nascido em Veneza no ano de 1696, aquele que decorou, em 

1726, aos 30 anos, a Catedral de Udine, com a voz-pintor Giambattista Tiepolo que 

também, ficamos a saber, nasceu no ano de 1696 e decorou a Catedral de Udine em 

1726. Todavia, esses dados verídicos se esfumam ou fogem diante da excessiva 

proliferação significante, de que uma palavra leva à outra, uma descrição à outra, num 

deslizamento vertiginoso que leva o leitor, ao se deter nas descrições de detalhes 

mínimos, em detalhes fantasiosos inventados pelo escritor, a não se prender numa visão 

do todo da vida do pintor, ou seja, nesse ―todo‖ que, supostamente, a cronologia dos 

fatos ou acontecimentos daria a conhecer.  Isso nos lembra o que disse Mário Cláudio 

sobre o que faz ao eleger uma pessoa a ser biografada. Segundo ele, a única coisa que 

vai respeitar será a cronologia, sendo todo o resto emaranhado nas teias da memória, do 

imaginário, da invenção, numa palavra, do discurso literário, e depois de tudo 

misturado, o que retornará e restará será literatura. Quanto ao personagem–pintor, ao 

rememorar, no presente da narrativa o seu passado, as datas e acontecimentos são 

trazidos, todavia, o que ficará é a sugestão do e no detalhe, do e no pormenor de uma 

Veneza e de uma vida doada à pintura filtrada pela memória visual, afetiva e cultural do 

menino futuro pintor: 

 



Nascido na Primavera de mil seiscentos e noventa e seis, contaria eu, por 

 então, os meus três anos, órfão já de pai, fixado a minha mãe, como ao 

 único anteparo contra os perigos mundanais. Crescia Veneza, por dentro 

 de mim, sobretudo, e eis que, no jogo de espelhos e de reflexos, em que 

 me ia deparando, inventava meus desenhos, coisas de catecismo que 

 andava a aprender na sacristia de San Pietro di Castello. E era como se, 

 para aquele infante meditativo e atilado, as personagens do Antigo 

 Testamento, Jonas e Esaú e Raquel e Tobias, mais os santos 

 famosíssimos do Calendário Romano, Ágata e Clemente e Catarina e 

 Fillipa, se misturassem aos cidadãos da Sereníssima, com eles flanassem 

 por praças e por vielas, a seu lado participassem de algum cortejo naval. 

 Da janela da Fondaco dei Turchi, pois, folheava o menino que eu era, 

 Giambattista Tiepolo, o primeiro de seus álbuns fantasiosos, feitos de 

 linhas e de cores. Lá para as bandas da laguna, repicavam os 

 potentíssimos carrilhões da Salute, a que os sinos de San Michele e da 

 Giudecca respondiam, mais longe os de Murano e os de Torcello. E, na 

 querença de tudo ver, completamente abri os batentes, do peitoril me 

 debruçando em demasia, até deixar cair, para meu muito desespero, uma 

 dessas minúsculas luvas de veludo, que tão gostosamente me oferecera, 

 pela Páscoa, Giovanni Doria, meu padrinho. (FPE, p.37-8) 

 

 Atentemos para a descrição das recordações da voz-pintor. Em meio a datas, a 

referências geográficas e arquitetônicas, como canais, palácios, igrejas, a descrição 

desliza para detalhes ínfimos e íntimos como este que mostra que, ao se descuidar no 

peitoril da janela, ele deixa cair uma dessas minúsculas luvas de veludo, que tão 

gostosamente lhe oferecera, pela Páscoa, Giovanni Doria, seu padrinho (FPE, p.38). Ou, 

então, quando, a perspectivar a sua vida passada ―por detrás das vidraças da Fondaco 

dei Turchi‖ (FPE, p.37), a voz-pintor se deixa levar por digressões, meditações e 

descrições que proliferam. Vejamos: ―Dois pombos voejaram, depois, e uma nuvem 

fofa, volumosa, galopou por cima das chaminés, parecendo realmente, em sua brancura, 

um desses sorvetes que se vendem, ainda, nos botequins de San Marco‖ (FPE, p.37). 

Ao proceder, assim, o escritor Mário Cláudio indicia a intenção de também fazer 

―voejar‖, desestabilizar o que se aceita ou aceitava, até então, como escrita biográfica. 

Ao fragmentar, até o excesso, até o infinito, as lembranças da voz-pintor, faz deslizar e, 

por isso mesmo, se perder a ilusão da totalidade de uma vida. Assim como, também, 



descentraliza a ideia de um sujeito fixo, de um lugar fixo, de um centro gerador de 

certezas, verdades e sentidos preestabelecidos e/ou plenos. Dirá Sarduy em seu seminal 

livro Barroco: 

 

A linguagem barroca, reelaborada por este duplo trabalho de elisão, 

 adquire-como a linguagem do delírio- a qualidade duma superfície 

 metálica, resplandecente, sem reverso aparente, sobre a qual os 

 significantes- uma vez recalcada a sua economia semântica-parecem 

 reflectir-se a si próprios, referir-se apenas a si, degradar-se em ―signos 

 vazios‖; as metáforas, precisamente porque jogam aqui no seu espaço 

 próprio, o espaço do deslizamento simbólico- igualmente mola do 

 sintoma-, perdem a sua dimensão metafórica: o sentido não precede a sua 

 produção, é o seu  produto emergente. Sentido do significante que apenas 

 conota a relação do sujeito ao significante. Assim funcionam as 

 linguagens barrocas bem como a do delírio. (SARDUY: 1989, p.72) 

 

  Ao tornar difusa a vida que foi na profusão significante, na rede metonímica, o 

escritor evidencia não a presença da vida que foi, mas sublinha a ausência desta mesma 

vida, porque ela jamais poderá ser capturada pela linguagem, mas tão só representada 

pela linguagem, ou seja, como um fantasma, como uma ausência. Ausência, vazio, em 

torno dos quais girarão todos os possíveis sentidos, como o sentido doado à vida do 

pintor Giambattista Tiepolo pelo texto plástico de Mário Cláudio. 

 Como já mencionamos, o monólogo do pintor, colocado no centro da novela, 

separa os dois grupos de personagens, a exemplo do que, na tela,  como também já 

referimos, faz o timão do Arcanjo Branco. Assim, após as reflexões autobiográficas de 

Tiepolo, encontramos os monólogos das personagens que, no quadro, estão sob um 

facho de luz. Tais personagens surgem-nos como Maria, o Arcanjo Branco e, 

finalmente, o Menino, cujos monólogos passamos a examinar. 

 

3.2.4-Monólogos finais: as figuras da luz 

 



 Maria, uma vez escolhida para ―matriz‖ albergaria a Santidade Infinita. (FPE, 

p.49), dedicava-se para receber o filho de Deus. Aprendia da mãe Ana todos os Salmos 

e litanias, os quais repetiria para o filho Divino ao nascer, seguia a despeito de aceitá-lo 

ou não em seu íntimo, o roteiro de vida traçado, ou seja, o da imagem-mulher-modelo, 

pelo Senhor: ―Assim estava Maria, portanto, na casa de Deus, de Aquele que nela Sua 

casa faria. E por modelo me designavam aos Outros pequenos, o seu tanto suspeitosos, 

certamente, de verem uma menina dessas, cuja graça, por contida e valiosa, apenas a 

adultos tem o condão de agradar‖ (FPE, p.50). É bom esclarecermos que todas essas 

reflexões a personagem faz ao rememorar a infância. No passado, então, embora 

sentindo que a infância estava sendo roubada, a menina Maria representava, ainda que à 

revelia, o papel de ―serva‖ (FPE, p.50) de Deus, e ―Estabelecera uma regra de vida, que 

pelo amor do Divino respeitava‖ (p.50). Maria não se ―zangava‖ (FPE, p.51), não 

―murmurava‖ (FPE, p.51), porque ―bem-aventurada‖ era a ―escrava do Senhor‖ (FPE, 

p.51). Todavia, mesmo aceitando resignada a sua vocação para Modelo de Mãe e 

Mulher Divinas, igualmente se sentia parte do ―Joguete do Altíssimo‖ (FPE, p.55) e 

teria em José o seu ―Companheiro de solidão‖ (FPE, p.55), porque ―Dispondo o Divino, 

porém, de maneira diversa, a Sua determinação nos submetemos‖ (FPE, p.55). 

Depreendemos, assim, que fazendo parte dos Puros ou Impuros, todos os personagens, 

embora se submetendo aos desígnios celestes, não os compreendiam. E o que Maria 

desvela em seu monólogo, assim como as outras vozes-personagens, era o arbítrio ou, 

quase poder autoritário de Deus de dispor de vidas- como a vida dela- que só desejam 

ser humanas, um ser humano como todos, assim como o Menino: ―criança de choro 

como todas, como todas sem intenção.‖ (FPE, p.56). 

 Mais uma vez o que percebemos é um abismamento da novela, da literatura na 

pintura, da palavra na imagem, na tentativa de se interpretar, criticamente, o visível 



capturado pela paleta do pintor, porém, ainda oculto na tela, revelando-nos que não há 

uma relação mimética, direta, entre o que pintor vê e o que ele pinta. Diz-nos Paul Klee: 

―A arte não reproduz o visível, mas torna visível‖ (KLEE: 2001, p.43). Ponty refletirá 

em O Olho e o Espírito: ―(....) o olho é aquilo que foi sensibilizado por um certo 

impacto do mundo e o restitui ao visível pelos traços da mão (...) a pintura jamais 

celebra outro enigma senão o da visibilidade‖ (MERLEAU-PONTY: 2004, p.20-1). Isto 

é: aquilo que se apresenta entre o que o escritor vê, interpreta e escreve, fazendo-nos 

crer que nenhuma linguagem, seja ela pictórica, seja ela literária, mostra tudo, diz tudo, 

configurando-se o gesto criador numa falta. Falta que, no caso do escritor, será lida, 

interpretada por um viés, ou seja, uma perspectiva, lembrando-nos que entre o visível e 

o legível não há uma relação mimética ou de verossimilhança ou, ainda, passiva, 

contemplativa. A relação intertextual estabelecida entre a imagem e a palavra se 

configurará tensiva porque sempre crítica, a começar por desestabilizar uma certa e, até 

então, aceita, noção/ideia de visibilidade assentada no princípio mimético. Vejamos o 

que nos diz Foucault: 

São irredutíveis uma ao outro: por mais que se diga o que se vê, o que se 

 vê não se aloja jamais no que se diz, e por mais que se faça ver o que se 

 está dizendo por imagens, metáforas, comparações, o lugar onde estas 

 resplandecem não é aquele que os olhos descortinam, mas aquele que as 

 sucessões da sintaxe definem. (FOUCAULT: 1987, p.25) 

 

O que, talvez, o pintor barroco tenha tentado figurar em linhas e cores tenha sido 

o tema da fragilidade humana, tão bem alegorizado na imagem-barca, tão frágil quanto 

os seus ocupantes, como nos diz a voz-pintor: ―(...) Iniciará a mina, a seguir, sua função, 

esboçando a quilha do batel, à esquerda, de pregos que se soltam, de buracos 

carunchentos‖ (FPE, p.39. Grifos nossos). Precárias vidas que deslizam em uma 



pequena e frágil barca numa travessia-vida impregnada de incerteza e mistério. Como 

diz Thereza Abelha: 

Apesar de todos os embarcados estarem envolvidos numa tarefa comum, a 

 da fuga, o destino de cada um deles é solitário, como o é o destino de  cada 

 homem. (...) Sós, portanto, estão as figuras do quadro. Sós estão as 

 personagens da novela. A eleição do monólogo decorre da consciência  que se 

 tem de que todas as falas são monólogos, porque cada falante é  um único e 

 solitário ser na travessia da vida que, como viajor da barca-mundo, sujeita-se à 

 incompreensão, voz sem eco na babel cotidiana, pois o grito do  homem é, na 

 solitária travessia da vida, inaudível, sempre. (ABELHA:  2009, p.19) 

 

Fragilidade igualmente desvelada pela linguagem neobarroca de Mário Cláudio 

que, ao fazer os significantes proliferarem nos mais pequenos detalhes, vai nos 

mostrando o que de mais humano há no grupo de exilados divinos: os seus grandes 

medos, suas pequenas alegrias, inseguranças, angústias, dúvidas, isto é, a condição 

trágica de suas vidas e de seus destinos, bem como a de todos nós, seres humanos 

mortais, finitos. Diz-nos Maria:  

Aflijo-me, em saudades de Nazaré, tão modesta, nas colinas da Galiléia, 

 desprovida de fortificações.(...) E minha alma inquieta, que apenas Deus, 

 em sua ardência, conseguia serenar, pela rota das caravanas ia divagando, 

 através da planície de Israel, que Damasco ligava ao Egipto, para onde 

 fugíamos, agora. (FPE, p.52-3)  

 

Percebemos que há a fuga de cada um, bem como a de cada um em todos, isto é, 

a cisma e a reflexão de cada voz só ganham sentido na cisma e reflexão dos outros 

personagens. Como Maria a refletir em sua fuga-travessia para o Egito, assim também 

vai José, de quem a esposa revela os pensamentos e sentimentos ocultos na solidão 

existencial: ―Nenhuma descendência deixará, e é como se progredisse para a morte de 

seus quadris, sem que nem a sorte lhe caiba, como a Onan, de na terra derramar a 

semente. Para mim e para o Menino, prepara ele uma almofada, na distância se queda, 

ensimesmado, reflectindo no transe em que vai‖ (FPE, p.55. Grifos nossos). 



O sexto monólogo é o do Arcanjo Branco, participante do grupo dos iluminados, 

é dele a imagem na tela e na novela a irradiar maior concentração de luz: ―Reparai na 

luz que me constitui, de que modo envia às coisas sua extremada realidade. Em mim 

jorra, do cerne do Absoluto, em torno deste corpo que me coube, explosiva e cegante‖ 

(FPE, p.60). O Arcanjo, de luz cegante, é o mesmo que aparece a Abraão quando este, 

para provar a sua fé em Deus, leva o seu filho ao sacrifício. Porém, depois da 

intervenção do Arcanjo Branco, Abraão perceberá que estava a cometer uma ―violência 

da fé‖ (FPE, p.58). Sob o ponto de vista do Arcanjo Branco, o pai de Isaac teria tentado 

imolar o filho por conta da ―sinistra intimação do Arcanjo Negro.‖ (FPE, p.58). 

Contrapondo-se ao Arcanjo sombrio e à escuridão que o acompanha, bem como à negra 

culpa que carregam as pessoas que venham a cometer algum ato indigno diferente do 

que preconiza Deus e o Cristianismo como o Bem, a Verdade ou o Certo, o Arcanjo 

Branco e a sua ―luz cegante‖ surgem quase como juízes dos que ousaram ou ousam 

transgredir as Leis de Deus: ―A partir de então, sabia eu, minha luz iriam eles, mais os 

que vieram depois, odiar sem descanso, nela se enredando, sem nunca a conhecerem, e 

ela aspirando, através de suas lágrimas‖ (FPE, p.57). 

Ele também foi o mesmo que anunciou à Maria a vinda do Salvador. Como 

Arcanjo barqueiro comanda o timão e anuncia: ―Barqueiro serei, pois, do passado e do 

futuro, precursor dos que haverão de pescar almas‖ (FPE, p.63). Como os outros 

integrantes carrega, apesar da aparente altivez e arrogância, dúvidas, medos e 

inseguranças. Vemos que o que marcará a conduta, tanto de Maria quanto do Arcanjo 

Branco e a do Menino, será a total perda da individualidade, porque os três estarão 

submetidos à força da vontade de Deus. Por isso, a luz e a divindade dos três 

personagens só podem ser conseguidas ao preço da impossibilidade da escolha, como 

muito bem diz a professora Thereza Abelha em seu, já referido, texto (ABELHA: 2009, 



p.12-3). Vale ressaltar que quem chegará a tal conclusão será o Burro por meio de suas 

cismas. Todos os personagens estão, na verdade, presos. Porque, se os sombrios, que 

carregam a mácula de algum deslize moral, aparecem e são julgados pela condição de 

párias da sociedade cristã e, portanto, estão irremediavelmente presos a essa condição, 

não menos presos estão os iluminados, uma vez que, para estarem à altura dos papéis 

que precisam desempenhar por Deus, estão alijados das próprias vidas, sonhos e 

desejos. Não sem razão, o Arcanjo Branco acusará o Negro de ser o ―culpado‖ por ter 

levado Abraão quase a matar o próprio filho. 

O sétimo e último monólogo será o do Menino. Ele fechará o coro das múltiplas 

vozes/narradores que compõem os vários contrapontos e contrastes do texto/fuga-jogo 

presentes e explorados pela linguagem do escritor português. Assim se apresenta o 

Menino, o mais iluminado dos personagens: ―Preso dos cordões de minha mãe, 

desenvolvia-me na substância do homem, débil fruto como ele, como ele jurado para a 

eternidade‖ (FPE, p.65). Ele, assim como o Arcanjo Branco e o casal de cisnes, é 

representado na tela pela cor branca, revelando, assim, a condição de Puro na luz que 

Dele emana, porque é Ele o: ―Enlevo de Nazaré‖ (FPE, p.70). No quadro de Tiepolo, no 

colo da Mãe, esta que está ao lado de José, e de frente para o Arcanjo Branco, o 

Menino, talvez, esteja a dormir. Na novela, ele aparece, assim como os outros 

monologantes, enredado em seu destino, como já vimos na fala de José e, como, por 

exemplo agora, na fala e na percepção do Burro :  

Daquela aldeola sairá, pois, com sua mãe, que debaixo da canga estará, já 

 que para a lavra de Deus os haverá o Mestre de convocar. Muito antes da 

 Paixão, a nostalgia carpirá daquela tarde de hossanas, escravo e amigo, 

 sem esperança, dos que se vão libertar‖ (FPE, p.35-6) 

 

Depreende-se da voz e da (in) consciência do Burro, como dirá Thereza Abelha, 

o destino trágico reservado ao Menino. Destino que se desenha bem antes da Paixão, e 



que se revela ―sem esperança‖. Ou, então, na própria percepção e fala do Filho de Deus: 

―A ela, se prometia minha Paixão, de pregos e de azorragues, de músculos dilacerados e 

de filetes de sangue‖ (FPE, p.70). Ou, ainda, ―E são codornizes, e são rouxinóis, são 

melros, são cotovias. Atrás de nós, como um manto, infatigavelmente, nos 

acompanham, com seus presságios e seus trilos‖ (FPE, p.71. Grifos nossos). Presságios 

das aves que acompanham a Sagrada Família e que têm o seu equivalente na tela nas 

manchas escuras que representam os corvos. E também, como dirá o pintor, presságios 

que são representados nas manchas negras de uma nebulosa que se contrapõe à toga 

branca e de luz daquele que tripula a barca. 

 Barca que metaforiza e em que se encenam as fugas-travessias das vozes- 

personagens bíblicos, da criação do pintor, do texto-significante do escritor, até a fuga-

travessia do Universo e do Homem, estes a rodarem, girarem, deslocarem-se pela ação 

do sono e sonho do Menino, em ―desvairadas nebulosas infinitas‖ (FPE, p.72). Porque 

infinito é o sentido do jogo das vozes dos personagens, sentido a deslizar na tela para e 

na página. Com essa estratégia de descentramento do sujeito/narrador que conta a 

história e, também, observa, lê, interpreta, o autor desconstrói o lugar do sujeito 

clássico, aquele que via o mundo de um ponto fixo e de uma única perspectiva, bem 

como era detentor de uma verdade única e fechada. Portanto, o detentor de uma visão 

absoluta, total e totalitária do mundo. A narrativa neobarroca de Mário Cláudio traz não 

um sujeito, narrador único se vendo e sendo visto de uma fixa e única perspectiva, mas 

vários sujeitos-narradores distribuídos em muitas e diferentes vozes, de vários e 

diferentes lugares e pontos de vista. Com isso, desestabiliza a ideia de um autor, por 

conseguinte, de um narrador possuidor da verdade e do sentido de um texto ou do 

mundo. 

 Diz-nos Deleuze: 



Esse lugar é chamado ponto de vista, na medida em que representa a 

 variação ou inflexão. Este não significa uma dependência em face de um 

 sujeito definido previamente: ao contrário, será sujeito aquele que vier ao 

 ponto de vista, ou sobretudo aquele que se instalar no ponto de vista. (...). 

 Entre a variação e o ponto de vista há uma relação necessária: não 

 simplesmente em razão da variedade dos pontos de vista (embora haja tal 

 variação, como veremos), mas, em primeiro lugar, porque todo ponto de 

 vista é ponto de vista sobre uma variação. Não é o ponto de vista que 

 varia com o sujeito, pelo menos em primeiro lugar; ao contrário, o ponto 

 de vista é a condição sob a qual um eventual sujeito apreende uma 

 variação (metamorfose) ou algo= x (anamorfose). Em Leibniz, como 

 também em Nietzsche, em William e Henry James e em Whitehead, o 

 perspectivismo é certamente um relativismo, mas não é o relativismo em 

 que comumente se pensa. Trata-se não de uma variação da verdade de 

 acordo com um sujeito, mas da condição sob a qual a verdade de uma 

 variação aparece ao sujeito. É a própria idéia da perspectiva barroca. 

 (DELEUZE: 2009, p.40) 

 

  

 Voltando à questão da música, da técnica da fuga e do contraponto explorados 

por Mário Cláudio ao compor a sua fuga-texto, ao eleger personagens monologantes, 

cremos que a teoria da perspectiva barroca explicada por Deleuze dialoga com o seu 

conceito de concerto barroco. Como ele explica: 

   

  Mas eis que Leibniz acrescenta a esse conjunto as condições de um  

  concerto barroco: supondo-se que o concerto se reparta em duas fontes  

  sonoras, presume-se que cada uma só ouça suas próprias percepções mas  

  afine-se com as da outra fonte melhor ainda do que se as percebesse, isso 

  graças às regras verticais de harmonia que se encontram envolvidas em  

  suas respectivas espontaneidades. São os acordes que substituem as  

  conexões horizontais. (DELEUZE: 2009, p. 139) 

 

 Ou seja: cada personagem-monologante, mesmo sem conhecer o que a outra diz, 

se completa nessa outra, como muitas vezes foi mostrado ao longo de nossa leitura. 

Portanto, podemos perceber que se há ou haverá uma harmonia, ela se constituirá de 

contrapontos, de contrários, ou, como o mesmo Deleuze dirá, se constituirá de vozes-

acordes/acordos. Ou também como muito bem disse Thereza Abelha:  

 

Como num concerto barroco, em cada voz estão escritos o sujeito ou o 

 tema e a resposta variante, numa exposição intencional de uma ―arte da 



 fuga‖. As diferentes versões, ou variações, da travessia em que todos se 

 acham empenhados nascem dos diversos pontos de vista. O 

 aproveitamento da ―arte da fuga‖ funciona, neobarrocamente, para 

 fomentar a descrença em uma verdade original e única, pois toda história 

 é feita de histórias, toda história é versão. (ABELHA: 2009, p.15) 

 

Como ―toda história é versão‖, Mário Cláudio oferece a sua da fuga para o Egito 

a partir de várias e diferentes versões e variações construídas pelas vozes-narradores 

múltiplos que, ao se deslocarem pelo texto-barca-travessia, fazem deslizar ambíguos e 

múltiplos sentidos. Mário Cláudio para escrever e, portanto, para reelaborar, via leitura 

e interpretação do quadro de Tiepolo, a sua fuga, acionará, como Thereza Abelha dirá 

(ABELHA: 2009, p. 14), não só as dobras inscritas na tela do veneziano mas também 

em outras telas do pintor, bem como em toda a sua memória cultural advinda de sua 

formação cristã. Logo, como um conhecedor da Bíblia e das figuras consideradas 

sagradas. Então, percebemos, ao acompanharmos os monólogos dos personagens, que o 

escritor tenciona realizar uma desconstrução crítica da história e do ideal bíblico, uma 

vez que a extrema humanização das figuras, sejam elas as sombrias ou as iluminadas, 

contrapõe-se à valorização corrente de suas trajetórias. Semelhante percepção crítica da 

história cristã vamos encontrar no Evangelho Segundo Jesus Cristo, de José Saramago, 

em que este revelará, mediante a humanização das figuras sagradas, como, por exemplo, 

Jesus, toda a tirania divina. Mário Cláudio põe em questão a história bíblica ao revelar, 

como o Nobel português, a crueldade de Deus frente à fragilidade humana.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3- Um espaço modulado ou artepensamento 

 

 

Ser artista não significa calcular e contar, 

mas sim amadurecer como a árvore que não 

apressa a sua seiva e enfrenta tranqüila as 

tempestades da primavera, sem medo de 

que depois dela não venha nenhum verão. O 

verão há de vir. Mas só para os pacientes, 

que aguardam num grande silêncio 

intrépido, como se diante deles estivesse a 

eternidade. Aprendo-o diariamente, no meio 

de dores a que sou agradecido: a paciência é 

tudo. 

 

Rilke
18

 

 

O verdadeiro pintor, toda a sua vida, busca 

a pintura; o verdadeiro poeta, a Poesia. 

 

Valéry
19
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Mover é viver, dizer-se é sobreviver. Não 

há nada de real na vida que o não seja 

porque se descreveu bem (...) O romancista 

é todos nós, e narramos quando vemos, 

porque ver é complexo como tudo. 

 

Bernardo Soares
20

 

  

Como se pode perceber, o jogo de correspondências interartes já começou a ser 

montado desde o início da tese, porém gostaríamos de enfatizá-lo no que tange à 

discussão sobre o processo do fazer e do pensar como um duplo movimento no ato da 

criação do objeto artístico. Assim como a tela barroca do pintor se mostra como uma 

arquitetura pictórica, projetada a partir de geometrismos, cálculos e medidas, de linhas e 

de volumes e de cores: ―criteriosamente seleccionados‖ (FPE, p.40. Grifos nossos), 

Mário Cláudio, igualmente de maneira criteriosa, irá selecionar e combinar as palavras 

singulares com as quais arquitetará a sua ―fuga textual‖. Senão vejamos na delicada 

descrição realizada pelo Menino da qual resultam ritmo, som e o puro sentido poético: 

Na esteira de nossa fuga, um bando segue, amplíssimo. São tordos, de 

 pena castanha e de toada repetitiva, que de larvas e de insectos se 

 alimentam. São estorninhos, ponteados de branco e de verde, que põem 

 ovos sem marcas. São piscos, de peito carmesin, que cantam de lado a 

 lado do ano. São poupas, que fabricam o ninho com estrume de cão, 

 atravessam saltitando o passo dos viandantes. E são codornizes, e são 

 rouxinóis, são melros, são cotovias. Atrás de nós, como um manto, 

 infatigavelmente, nos acompanham, com seus presságios e seus trilos. A 

 lei das migrações aboliram, por momentos, no encargo abraçado de 

 secundar o Messias, Lhe servir de ilustrações às parábolas a contar. E 

 outros, muitos, o exemplo lhes copiam, abandonando o rasto dos arados, 

 o detrito das manadas, a sobra dos acampamentos. Param quando 

 paramos, comem quando comemos, connosco aprendem a glorificar o 

 Senhor. À sombra de nós três, Maria e José e Menino, do Burro e dos 

 dois Arcanjos, se acasalam e nidificam. E furam as crias a casca que as 

 envolve, e assimilam dos pais o vôo a empreender, nesse bando se 

 integrando, como num manto, amplíssimo. (FPE, p.71) 
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Percebe-se nesse deslocamento de significantes que, mais do que dizer, escrever, 

se sobressai o ―como‖, a forma de dizer, escrever. Assim como Tiepolo que, a partir das 

explorações e conjecturas dos significantes pictóricos, ensaia seleções e combinações 

geométricas, de planos, de linhas e de cores inscritas em sua gramática pictórica, porém 

ainda não formuladas para a solução que dará à sua Fuga para o Egipto, à sua frase 

pictórica, Mário Cláudio também explorará em sua gramática, em sua língua literária, a 

frase textual neobarroca mais apropriada para fazer explodir do som e do ritmo, dos 

significantes, ou seja, da forma de expressão, o conteúdo, o sentido de sua novela. 

Novela que, como a tela de Tiepolo, faz-se de tateios, conjeturas, ensaios, estudos e 

pesquisas, porque as obras dos dois artistas se arquitetam a partir do rigor que busca o 

necessário: cada cor, cada plano, cada linha, assim como cada palavra estão onde estão 

por necessidade, por justeza, para exprimir, para dar a justa medida do que passa pela 

razão/conceito e percepção/sensibilidade do escritor e do pintor ao conceberem as suas 

respectivas obras. 

Naquele trecho também podemos observar o grau de plasticidade da escrita 

pictórica de Mário Cláudio presente no pormenor da descrição do bando de aves que 

acompanham os evadidos de Nazaré. Após a leitura, a sensação que temos não é a de ter 

lido palavras, mas a de ter visto palavras-imagens formando um lírico poema-quadro 

dentro do trágico episódio recriado pela paleta do veneziano e pela palavra do 

português.  

Outro fator importante a destacar do diálogo intersemiótico empreendido por 

Mário Cláudio com a obra de Tiepolo, será o questionamento acerca da polêmica 

levantada por Lessing em seu Laocoonte (SELIGMANN-SILVA: 1998) sobre as 

especificidades e fronteiras existentes entre as diferentes linguagens artísticas. Lessing 



advogará a favor das especificidades e fronteiras interartes ao dizer que a poesia, a 

literatura, se constituirá como uma arte do tempo, bem como a pintura como uma arte 

do espaço. Define Lessing: ―É portanto certo: a seqüência temporal é o âmbito do poeta, 

assim como o espaço é o âmbito do artista.‖ (Apud ANDRADE: 2006, p.70). Todavia, 

as vanguardas literárias do início do século XX vão além do preconizado por Lessing, 

assim como já fizera a poesia moderna, e reclamarão o espaço, ou seja, a página em 

branco como lugar privilegiado, como constituinte na construção de sentido para o 

poema, rompendo, assim, ao espacializar o tempo, com a categórica dicotomia 

instaurada por Lessing entre os meios de representação nas diferentes linguagens 

artísticas. Com isso, vamos perceber que os poetas modernos e vanguardistas vão 

temporalizar o espaço, como veremos em Roberto Delaunay que, ao pintar ―Torre 

Eiffel‖, de 1910, tenta capturar, a partir de perspectivas múltiplas, o dinamismo, o 

movimento dos vários e diferentes sujeitos que observam a Torre em vários e diferentes 

lugares de Paris, a simultaneidade de pontos de vista existentes na cidade fragmentada e 

moderna. Assim como vamos ver Mallarmé, em seu poema Un Coup de Dés, 

espacializar o tempo, ensejando, desse modo, a superação dos limites impostos à 

literatura/poesia como a arte da palavra e do tempo, e, igualmente, à pintura como a arte 

da imagem e do espaço. 

Cremos que Mário Cláudio também partirá da tentativa de superação desses 

limites. Ao eleger o quadro homônimo de Tiepolo para a construção de A Fuga para o 

Egipto, o autor fará deslizar do espaço-tempo fixo e imobilizado na tela os personagens 

bíblicos e suas histórias, bem como os seus tempos, tanto histórico quanto psicológico, 

para dentro do tempo presente narrativo, portanto, para o tempo histórico que somente 

ganhará coesão e sentido a partir do desenrolar temporal, do fluxo, da sucessão do 

tempo na ordem do narrativo. Refletirá Roland Barthes:  



O quadro, qualquer um o pode escrever, só existe na narrativa que o 

 ―escritor‖ lhe dá, ou ainda: na soma e na organização das leituras que 

 dela se pode fazer: um quadro nunca é mais do que sua própria descrição 

 plural.  (BARTHES: 1990, p.136) 

 

Ao transformar o gesto de leitura em um gesto de escrita, o autor temporaliza a 

história contada na simultaneidade do espaço da tela. Com isso, constrói suas vozes-

personagens e reconstrói, pelo viés da invenção e da imaginação, todo o dilema e 

condição trágica do destino de cada um deles na fuga-travessia. Condição trágica que os 

mostra mais humanos, portanto, mais históricos do que divinos. E como humanos e 

históricos alegorizam a fragilidade e transitoriedade diante da consciência do tempo, 

esta que se configura a marca barroca por excelência.   

 O cromatismo utilizado pelo artista barroco, isto é, o jogo explorado por massas 

de luz e sombra que, no estilo do pintor, representa a tensão do lirismo/luminosidade 

com a sombra/dramaticidade com o qual trabalha os seus temas, dentre eles os bíblicos 

como, por exemplo, este A Fuga para o Egipto, desdobra-se na fuga textual na tensão 

criada pela harmonia de contrários, ou seja, no jogo antitético bem construído pela 

perspectiva das diferentes vozes-personagens. Ou, ainda, na tensão a ser explorada pelo 

escritor no que diz respeito ao desejo de conjugar em seus textos duas dimensões, dois 

andares: a clássica, metaforizada na luz, clareza e equilíbrio, bem como a barroca - ou 

neobarroca - metaforizada na sombra, na vertigem, nos arabescos, nas volutas e  nas 

elipses de sua arquitextura.  

 Ao encenar o artista a conjeturar o seu quadro, o escritor encenará, na verdade, 

os bastidores de toda e qualquer criação estética, artística, bem como nos lembrará de 

que a vida de um verdadeiro artista se desdobra no, como bem dirá Thereza Abelha, 

―ostinato rigore‖ (ABELHA: 2009, p.17) ou como concluirá a voz-pintor ao terminar 

sua tela: ―que o que resta me tomou de um engenho obsecado por compromissos 



titânicos‖ (FPE, 1987, p.46. Grifos nossos) com o qual ele construirá a sua arquitetura 

pictórica ou textual, no caso do escritor: ―ostinato rigore‖, ―engenho obsecado‖  

indiciarão que o valor e a permanência de uma obra de arte e de um artista, que deva 

levar esses nomes, apresentam-se no tempo e no labor demandados na feitura, na 

elaboração, no processo de produção do objeto artístico. Mais do que o produto, o que 

interessa ao artista é a produção, pois nela se processará a busca, a falta que constituirão 

não só a razão de ser da obra mas também do artista. Eis a cena prefigurada pela novela 

ao encenar a cena artística da/na tela. É como se na biografia fictícia o escritor 

revelasse: a vida de um artista é a sua obra, porque, como dirá Ponty sobre Cézanne, 

não haveria obra se não houvesse esta vida se doando a ela: ―É certo que a vida não 

explica a obra, mas é certo também que elas se comunicam. A verdade é que essa obra 

por fazer exigia essa vida.‖ (MERLEAU-PONTY: 2004, p.136). 

Não é sem razão que A Fuga para o Egipto do pintor barroco teve 23 versões. 

Diz-nos a voz-pintor: ―Enquanto durar, assim, o azeite de minha candeia, não cessarei 

de os perseguir, a Jesus, a Seus pais, a Sua escolta de Arcanjos, na hermética travessia 

em que embarcam os homens‖ (FPE: 1897, p.40). 

Declara Mário Cláudio em entrevista: 

 

Nunca me lembro de ter escrito um texto de jacto, trabalho muito as 

 mesmas linhas e quando julgo que estão prontas sinto-me irritado por não 

 poder reescrevê-las de novo. (...). Considero-me um homem que vive 

 com grande dramaticidade os problemas do estilo, com uma obsessão do 

 perfeccionismo que é amargurante. Porque é um luta desigual, lutar com 

 o absoluto em cada página. (ABELHA: 1993. p.220) 

 

Outros artistas, assim como Tiepolo e Mário Cláudio, também já gastaram muito 

―do azeite de sua candeia‖ na perseguição, não só de seus temas, mas de suas obras. 

Nomes da envergadura de um Leonardo Da Vinci ou de um Cézanne fizeram de suas 



vidas o sentido de suas obras. A elas se deram sem parcimônia. Por elas e com elas 

mudaram a história da pintura mundial. Como Mário Cláudio e Tiepolo, intentaram 

empreender obras em que a sensibilidade e a razão não estivessem separadas, mas, ao 

contrário, mediante uma sensibilidade intelectual, como preconizará Valéry ao estudar a 

obra de Da Vinci
21

, ou como defenderá Ponty ao estudar a obra de Cézanne
22

, 

estabeleceram o espaço da obra artística como um espaço artepensamento. No gesto da 

criação se desvela todo o esforço e todo o comprometimento físico e intelectual por 

aquele que, ao conceber a obra, se diz, se pensa, se constitui como um Ser. Porque a 

obra de arte será concebida como um problema, uma dificuldade, como dirá Valéry ao 

escrever sobre o processo criativo de Degas: ―Eu gosto desse rigor. Existem seres que 

não têm a sensação de agir, de ter realizado o que quer que seja se não o tiverem feito 

contra eles mesmos. Talvez seja esse o segredo dos homens verdadeiramente artistas.‖ 

(VALÉRY: 2003, p. 96). Ou como dúvida, como revelará Ponty acerca dos 

procedimentos realizados por Cézanne em seu trabalho. Cabe ao verdadeiro artista 

colocar como fulcro e tema primordial de sua obra a própria obra, isto é, a obra como 

quaestio, como uma apreensão-percepção/conhecimento-pensamento de mundo e de si 

no mundo. A arte revela o mundo e o sentido da existência para o próprio artista. Porque 

a cada gesto, a cada escolha, a cada operação, um mundo possível, desconhecido e 

inédito para ele e para os outros seres do mundo, se revela: o gesto de criar se apresenta, 

não se representa, como acontecimento. Irrepetível, o movimento da criação se volta 

para ele mesmo, ou seja, para o próprio gesto prazeroso de criar. Vai dizer Barthes: 

Esta cor escassa faz-nos ler, não um efeito (menos ainda uma 

 semelhança), mas um gesto, o prazer de um gesto: é ver brotar da ponta 

 dos dedos, dos olhos, algo que é ao mesmo tempo esperado (sei que o 

 lápis com que trabalho é azul) e inesperado (não só não sei que tom de 
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 azul vai produzir, mas, ainda que o soubesse, ficaria surpreso, pois a cor,  

 à semelhança do acontecimento, renova-se sem cessar: é precisamente o 

 gesto que faz a cor, como faz, também, o prazer. (BARTHES: 1990, p. 

 151) 

  

 

 Dirá Mário Cláudio mediante seu personagem-pintor Tiepolo: 

 

Quem haverá, pois, que dome substâncias tais, como elas se 

familiarizando, até nisso se consumir? Gasta um pintor seus anos, a 

resolver tais segredos, à paleta volta sempre, como se tudo 

desconhecesse. E, no mesmo almofariz, se esmagam essas patelas, que 

esboroam, jamais são iguais, porque outro é o mês, outro o recanto onde 

estamos, outra a mão de quem sente, Giambattista Tiepolo. (FPE, p.43. 

Grifos nossos) 

 

É este começar que se caracteriza como um eterno recomeçar. Este voltar aos 

materiais, que produzirão a matéria-cor como se o artista a tudo desconhecesse, 

configurará a obra de arte como um espaço aberto, inacabado, infinito - não só para o 

artista mas para o leitor, o ouvinte, o espectador -, em cada gesto ele se reinventará 

outro, porque o verdadeiro artista é aquele que só se sabe artista no gesto de recomeçar 

sempre. O pintor só se sabe pintor pintando, o músico compondo, o poeta poetando, o 

escritor escrevendo. Ou como nos dirá Blanchot:  

   

O verdadeiro pintor busca, toda a sua vida, a pintura; o verdadeiro poeta, 

 a Poesia.‖ Toda a sua vida, são quatro palavras exigentes. Isso não 

 significa que o pintor faça pintura com sua vida nem que busque a 

 pintura em sua vida, mas tampouco quer dizer que a vida permaneça 

 intata, quando ela torna-se por inteiro a busca de uma atividade que não 

 está segura de seus fins nem de seus meios, que está somente segura 

 dessa incerteza e da paixão absoluta que exige.(...) Temos até aqui duas 

 respostas. Os versos são experiências, ligadas a uma abordagem viva, a 

 um movimento que se concretiza na seriedade e no trabalho da vida. Para 

 escrever um único verso, é necessário ter esgotado a vida. Depois, a outra 

 resposta: para escrever um só verso, é preciso ter esgotado a arte, ter 

 esgotado a vida na busca da arte. Essas duas respostas possuem em 

 comum a idéia de que a arte é experiência, porque é uma pesquisa, não 

 indeterminada mas determinada por sua indeterminação, e que passa pela 

 totalidade da vida, mesmo que pareça ignorar a vida. (BLANCHOT: 

 1987, p.85) 

 



À semelhança de Barthes que tenta, mediante seu gesto de escritura, capturar os 

vestígios deixados pelo movimento das mãos de Cy Twombly em sua obra, ou à 

semelhança de Valéry que tenta, pela movimento da sensibilidade intelectual e 

ensaístico, capturar os gestos de consciência das operacionalizações artísticas e 

intelectuais de um Da Vinci ou capturar o movimento pictórico e os procedimentos 

criativos de um Degas
23

, Mário Cláudio também captura, através de biografias 

ficcionalizadas, os vestígios das vidas apresentadas sob as formas e os estilos artísticos 

dos três pintores aqui pesquisados. Assim, dessa maneira, inserindo-se na tertúlia 

assinalada acima, Mário Cláudio desenha, por suas linhas literárias, o duplo movimento 

da obra de arte: o de percepção/criação /produção e o de pensamento/conceito acerca do 

trabalho artístico. Configurar-se-á, então, o espaço biográfico-neobarroco num espaço 

lúdico porque aberto e indecidível, em que o escritor encenará a tensão do rigor do 

conceito com a beleza da metáfora
24

, em que encenará a invenção de um espaço móvel, 

ou terceiro espaço, no qual se conjugarão inúmeras formas: criação e crítica, filosofia e 

estética, história, biografia, autobiografia, num espaço em que arte e pensamento não se 

completarão, mas se suplementarão na forma/espaço de artepensamento. 

No espaço artepensamento, em que a consciência do ofício de artista se 

descortina no rigor e labor da busca pelos elementos e instrumentos nos quais se 

apresentará a arte como engenho, artifício, isto é, como representação, na procura da 

forma, ou seja, da procura da arquitetura e geometria ―necessárias‖ à construção do 

objeto artístico, cintilará o conteúdo. Será neste espaço, também, que o leitor, o 

espectador e o ouvinte dimensionarão o valor e a permanência da obra de arte, bem 

como do artista, porque tal valor se revelará ético porque estético. Dirá Rilke: ―Uma 
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obra de arte é boa quando nasceu por necessidade. Nesse caráter de origem está o seu 

critério - o único existente. (...) O criador, com efeito, deve ser um mundo para si 

mesmo e encontrar tudo em si e nessa natureza a que se aliou‖ (RILKE: 2003, p.28).  

Pensamos que Mário Cláudio, ao trazer a questão do valor e do estatuto da obra 

de arte e do artista na autorreflexão e autoquestionamento que realiza em seus textos, 

indicia um diálogo com aqueles que, mesmo vivendo em meio ao relativismo valorativo 

instaurado por um certo vetor mercadológico estatuído pela modernidade, e levado ao 

limite na pós-modernidade, em relação ao valor estético, levantam as suas vozes, como 

a crítica argentina Beatriz Sarlo, para pôr em debate este mesmo relativismo. 

Argumenta Sarlo: 

O fato de os valores serem relativos a suas respectivas sociedades e 

 épocas não deve excluir o interesse pelo debate sobre os quais seriam, 

 para nós, esses valores. Saber que eles não devem ser impostos a outras 

 culturas é um obstáculo ao absolutismo; mas a moral relativista não nos 

 deveria impor o absoluto de uma renúncia. Em matéria de arte, uma forte 

 tomada de partido que possibilite a discussão de valores pode tornar 

 evidente para muitas pessoas a significação densa (a mais densa das 

 significações na sociedade contemporânea) do fato estético: mesmo 

 reconhecendo-se que instituir valores para a eternidade é uma ilusão. 

 (SARLO: 1997, p.158) 

 

Cremos, portanto, que no jogo estético instaurado no e pelo processo criativo, o 

artista-jogador é o primeiro a apostar todas as suas fichas em sua obra, assim como já o 

fizera Cézanne. Neste jogo estão os seus respectivos valores e permanência. Não sem 

razão, o pintor de Aix-en-Provence, em meio a todas as dissoluções e experimentações 

vanguardistas, construiu, pela pesquisa obstinada, uma obra de solidez clássica. Ele que, 

incompreendido por seus pares, ousou, ainda que solitariamente, conquistar Paris 

pintando uma maça. Ele que morreu só e incompreendido, hoje figura como o Pai de 

todos os que vieram depois dele. E mais do que isso: figura como um divisor de águas 

no que diz respeito às inovações estéticas dentro da história e filosofia das artes. Diz-



nos Ponty: ―A incerteza e a solidão de Cézanne não se explicam, no essencial, por sua 

constituição nervosa, mas pela intenção de sua obra.‖ (MERLEAU-PONTY: 2004, 

p.135. Grifo nosso). 

   E nesse jogo todas as jogadas são possíveis, não só para os jogadores-artistas 

mas para os seus parceiros-leitores, espectadores e ouvintes. Todas as apostas são 

possíveis, bem como todos os resultados. Mas um detalhe: as regras não são dadas de 

antemão nem aos jogadores nem aos seus parceiros. O jogo e as regras somente serão 

conhecidos quando os dados forem lançados. Mas nenhum jogo de dados, já nos 

fizeram saber Mallarmé, Cézanne e, agora, Tiepolo e Mário Cláudio, abolirá o acaso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-Gémeos: uma constelação sob o signo dos opostos  

                                                         

 

[...] 

por obras valerosas/ Se vão da lei da Morte        

libertando. 

Camões
25

 

 

As palavras são apenas especulação. 
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     John Ashbery
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4.1-Um romance e suas estratégias lúdicas 

  

Como em A Fuga para o Egipto e em Amadeo, em Gémeos, o foco narrativo 

incidirá sobre uma personagem artista, mais precisamente, sobre a biografia de um 

pintor, e as estratégias textuais desenharão, sobre o tabuleiro ficcional, o cenário, o pano 

de fundo em que a vida descrita do pintor se configurará. 

Comecemos, como diria Aristóteles em sua Poética, pelas coisas primeiras. E, 

em se tratando de romances tão complexos como os de Mário Cláudio, comecemos, 

pois- por se tratar da base que sustentará a arquitetura alegórica do seu texto -, pelo 

título. As análises já realizadas por leitores e críticos do autor, como, por exemplo, as 

professoras Dalva Calvão e Thereza Abelha, apontam para a mitologia grega e, mais 

precisamente, para a origem de dois mitos: o de Leda e Cisne
27

 e o dos Dióscuros
28

. 
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 Leda, princesa casada com Tíndaro e por quem Júpiter se apaixonara ardentemente, comprometida ela, 

o deus só poderia desposá-la mediante uma artimanha. Ele, então, disfarça-se de cisne e consegue o que 

queria: seduzir Leda. Assim, numa só noite, Leda fizera amor com Tíndaro e Júpiter. Produzirá e expelirá 

dois ovos fecundados, sendo que de cada ovo nasceram dois pares de gêmeos: do primeiro nasceram 

Castor e Helena, e do segundo Pólux e Clitemnestra. Em cada ovo havia um homem e uma mulher, um 

era filho de Tíndaro e outro de Júpiter. Os filhos deste eram os imortais Pólux e Helena, e os daquele 

eram seres mortais, portanto, iguais a qualquer humano. 
28

  

DIÓSCUROS (palavra proveniente de Zeus=Deus e Kouroi=filhos, significando ―filhos de deus‖), assim 

ficaram conhecidos os dois filhos de Leda. A região onde viviam era assolada por violentos malfeitores 

que pilhavam as ilhas e assustavam seus moradores. Os Dióscuros sozinhos conseguiram derrotá-los, 

sendo considerados heróis. A partir de então se viram envolvidos em muitas façanhas de que sempre 

saíram vitoriosos, por isso permaneceram como símbolo da luta heróica contra a prepotência. Por seus 

sucessos foram considerados imortais, embora só um deles o fosse deveras. Houve, no entanto, uma 

grande batalha, travada contra outros dois gêmeos: Idas e Linceu. Tal batalha foi a consequência cruenta 

de um fato amoroso. Os Dióscuros se apaixonaram por Helaíra e Febe que eram, respectivamente, as 

noivas de Idas e Linceu e raptaram-nas. Travou-se um sangrento combate entre as duas duplas de gêmeos: 

Pólux matou Linceu e Castor morreu abatido pela lança de Idas. Infeliz pela perda do inseparável irmão, 

Pólux pediu a seu pai, Júpiter, que lhe devolvesse o companheiro morto. Júpitor fico comovido pelo apelo 

do filho que, por ser imortal, não poderia acompanhar o irmão. Pólux aceitou e, a partir daquele dia, ele e 



Diz-nos Dalva Calvão: ―uma possível explicação para o título do livro, remetendo-nos à 

constelação que configura identidade e diferença entre os mitológicos Castor e Pólux, 

gêmeos incompletos ou antagônicos, uma vez que se diferenciam fundamentalmente 

pela condição divina de um e a precariedade mortal de outro‖ (CALVÃO: 2004, p.2). 

 A partir, então, da imagem alegórica inspirada pela constelação de Gêmeos: a 

imagem de duplos opostos cristalizados nas figuras de Pólux e Castor, será construída a 

estrutura do romance. Estrutura que aponta para um espaço de campos de força tensivos 

em que se organizará o tabuleiro textual de matizes neobarrocos de Mário Cláudio. A 

constelação de Gêmeos é a terceira do zodíaco e é constituída de sete estrelas. Pólux e 

Castor formam as duas cabeças da constelação e configuram a tensão de contrários 

absolutos que compõem o mundo e a vida: morte e vida, velhice e juventude, começo e 

fim, beleza e feiúra, glória e ruína, claro e escuro, fidelidade e traição, força e 

fragilidade, amor e ódio, vigor sexual e impotência, razão e emoção, fazer e pensar, arte 

e pensamento. No romance em análise, o par de contrários que se sobressairá será o de 

vida e morte. Morte e vida cristalizadas nas imagens alegóricas da velhice e da 

juventude das personagens D.Francisco e Rosarito. Nestes dois personagens-estrelas se 

centrará o polo de atração e repulsão que se estenderá aos outros cinco personagens.  

 

 

4.1.1-Um título e seus sentidos 

 

                                                                                                                                                                          

Castor passaram a viver e a morrer alternadamente. Os irmãos só se encontravam na hora de inverter os 

papéis e, para se verem amiúde, começaram a efetuar a inversão das posições cada vez com mais 

frequência. Tamanha fraternidade enterneceu Júpiter que cristalizou os Dióscuros na constelação de 

Gêmeos para que eles nunca mais se separassem. 

  



A fantasia desligada da razão produz 

monstros impossíveis; unida com ela, é a 

mãe das artes e origem de suas maravilhas. 

 

Francisco Goya
29

 

 

Estes fuzilamentos, este heroísmo, este 

horror,/Foi uma coisa, entre mil, acontecida 

em Espanha/há mais de um século e que  

por violenta e injusta/ofendeu o coração de 

um pintor chamado Goya  

 

Jorge de Sena
30

 

 

Sete são as estrelas que compõem a constelação de Gêmeos. São elas: Castor, 

Mebsula, Tejat, Pólux, Mdkbuda, Wasat e Alhena. O simbólico e significativo número 

também se reproduzirá nas personagens que integram o romance: D. Francisco, a 

menina Rosarito, sua enteada, Simón, o jardineiro e cúmplice das dores psíquicas do 

pintor, D. Leocádia, sua companheira, D.Beltrán, o seu cachorrinho, Arrieta, o médico e 

amigo, e o Pesquisador, o biógrafo da fase última do artista. Convém lembrarmos que, 

talvez, não seja por um acaso, pois não há acasos na arte, tampouco na arte literária de 

Mário Cláudio, o fato de ser sete também o número de vozes-personagens d‘A Fuga 

para o Egipto. E, lá como cá, será a partir do confronto e tensionamento entre os 

personagens, ou seja, a partir dos fragmentos de suas falas e perspectivas, que se 

desenhará uma visão do todo, o qual será, porém, relativo porque se revelará numa 

estrutura labiríntica, como se verá adiante na análise dos narradores e na ambiguidade 

em que se montará a tessitura diegética de Gémeos. 

São dois os momentos em que as referências à constelação aparecem. O primeiro 

deles será quando D.Francisco, na companhia do desafortunado Simón, perambula sob 
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os escombros, ruínas e corpos despedaçados deixados pelos flagelos da guerra para 

depois registrá-los em suas gravuras e pinturas. Numa dessas andanças em meio ao 

horror bélico, depara-se com um corpo jovem deitado de pernas abertas, e, em seu olhar 

esbugalhado, se revela o desenho da constelação de Gêmeos: 

  

Lembro-me do cheiro fétido da escuridão, de como progredíamos, Simón 

 e eu, evitando denunciar a nossa presença, de como o antiqüíssimo vento 

 da meseta nos gelava o nariz e orelhas. E eis que de repente ali 

 deparamos com ele, jovem imenso, estirado de costas, e de pernas 

 afastadas, como se estivesse no potro. Jamais confessei, nem a tinta 

 negra, o pavor que nesse instante se apoderou de mim, ao acercar-me do 

 morto, e ao debruçar-me para o rosto de leite. Estampavam-se-lhe nos 

 olhos, escancarados como charcos enormes, as sete estrelas de Gêmeos. 

 E semelhante a um deus voava ele na sua viagem, rente ao chão 

 empedernido que não o tragaria. (G: p.63-5) 

 

 

O jardineiro Simón é uma das personagens que complementa a identidade de D. 

Francisco. O jardineiro será cúmplice de D.Francisco no mesmo destino trágico 

trespassado pela morte, e não só nas respectivas existências mas também como 

testemunhas oculares das mortes, fome e miséria dos desastres da guerra: ―E eu registo 

a história deste desventurado, sobre o qual desastres e mais desastres não cessariam de 

se abater‖ (G: p.62). Na narrativa, podemos interpretar a figura e a história de Simón 

como metonímia do sofrimento de todo povo honesto e trabalhador existente na 

Espanha de Goya, e para o qual o artista dirigia, a despeito de suas críticas às 

superstições desse mesmo povo, o seu olhar, o seu lápis e o seu pincel generosos. Simón 

foi o Virgílio de D.Franscico a percorrer as dores e os sofrimentos de seus 

contemporâneos dentro do inferno da guerra: 

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. Saíamos pela calada 

 da noute, e se havia lugar aberto, distinguíamos o vulto das carroças 



 destroçadas, à volta das quais se abrigava um punhado de sobreviventes. 

 Aproximávamo-nos deles, e dávamos com a mãe em andrajos, 

 espremendo a teta, a fim de matar a fome da cria raquítica. E ao lado uma 

 velha descabelada ia rilhando pacientemente a tíbia do cão que assara nas 

 brasas que esmoreciam. Arrancavam-se ainda, e às tiras, as camisas dos 

 soldados cadáveres, e um grande torso, decepado e nu, branquejava atado 

 aos ramos esgalhados de uma amoreira. (G: p. 64-5) 

 

 

Nessa passagem registra-se um pequeno resumo do que Goya representou em 

suas oitenta e cinco gravuras intituladas ―Desastres da Guerra‖. Aqui Mário Cláudio 

descreve uma cujo título é ―Isto é pior‖. Percebemos na descrição que, assim como os 

corpos aparecem em pedaços, decepados, destroçados, a paisagem também aparecerá 

em ruínas e desolada, como indiciam os ―ramos esgalhados de uma amoreira‖. Todas as 

imagens lembram um cenário de destruição e aniquilamento. E a todo hora e a todo 

momento, a imaginação, bem como a memória do pintor, será fustigada pela brutalidade 

da guerra e da morte. Assim sendo, a alegoria da morte será intensamente explorada 

pela pena de Mário Cláudio em seu romance, pois será justamente, e não sem razão, a 

fase das Pinturas Negras que Gémeos enfatizará. Morte que se explicita nos ―olhos, 

escancarados‖ do jovem de ―rosto de leite‖, talvez semelhante ao que Goya representou 

de modo tão agônico na tela ―O Três de Maio de 1808 em Madri‖, ou, ainda, os mesmos 

olhos que já tinham aparecido nos olhos do jovem desesperado que golpeia um dos 

mercenários das tropa franceses em ―Dois de Maio‖, e que voltará de modo mais 

assustador no negro mural ―Saturno devorando seu filho‖. Imagem que remete à visão 

da morte desencadeadora de tão grande pavor que nem ―a tinta negra‖ o pintor chegou a 

confessar ter sentido. 

O outro momento em que se explicita a imagem da constelação de Gêmeos será 

ligado ao sentido oposto, embora complementar ao da morte: o sentido ligado à vida, ao 

começo de um ciclo marcado por um signo também sangrento, porém do sangue da 



possibilidade de fecundação e recomeço do ciclo da vida. Estamos a falar do momento 

em que D. Francisco vê inscritos, na almofada em que Rosarito estivera sentada, os 

primeiros indícios de que a menina estava a se metamorfosear, isto é, a morrer, para que 

a mulher pudesse nascer: ―Ia morrendo entretanto uma certa Rosarito. (...). E só então 

distingui a almofada sobre que se sentara ela, manchada pelas espessas gotas de sangue 

que resumiam o trânsito a mulher, distribuídas de forma a compor a figura da 

constelação Gémeos.‖ (G: p.89). Como se pode depreender, a tensiva relação de 

opostos, alegorizada na imagem da constelação de Gêmeos, constitui, igualmente, a 

forma lúdica, por isso mesmo, labiríntica e desestabilizadora da construção da trama, 

dos narradores e das personagens como se demonstrará nos itens que se seguirão.  

 É importante frisar que esses dois momentos vêm corroborar o argumento de 

que a diegese se estrutura a partir do jogo do duplo e de pares de opostos que se 

diferenciam e complementam. Semelhante tensão se perceberá no regime de luz que 

Goya apresenta em seu estilo da última fase, isto é, em que assumirá o jogo de luz cara à 

estética barroca, ou seja, a que privilegiará a visualidade que consistirá na exploração do 

jogo do claro e escuro, bem como se apresentará na percepção do Pesquisador na hora 

em que começa a empreender sua pesquisa da obra de Goya como veremos no item 

sobre a relação interartes. 

Veremos, então, que o plano para a construção do espaço, em que se erigirá a 

casa textual de Gémeos, será semelhante ao que D. Francisco fará para que se levante do 

chão o utópico/sonho jardim de sua Quinta. Ao lado de Simón, o ―desafortunado‖ 

jardineiro com quem dividirá o labor e o amor da tarefa, traça, criteriosamente, o lugar 

de seu jardim/obra. Um jardim que, à semelhança do ―Jardim de aromas para cegos‖ 

(BRANDÃO: 2000, p.35-6), nos ensinará que ―o Bom tão-somente é o Belo‖ (id.  ibid),  

mostra-nos que o gesto ético da obra de arte se encontra no gesto estético. Gesto este 



que, em forma de um jardim de aromas, ascenderá e se estenderá ao Outro como Simón, 

como aos desafortunados dos desastres da guerra iguais a Simón, bem como a todos os 

tempos e a todos nós, porque o perfume que a obra-jardim exala impele-nos ―uns para 

os outros‖. Revela-nos D. Francisco:  

    

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. (...). Nas 

 proximidades do Entrudo em que ocupei a casa, e me assenhorei da 

 Quinta, pouco mais seria aquele ancho rectângulo, abençoado pelos 

 poços que lhe anunciavam a fertilidade, do que um tracto de mato onde 

 medravam as estevas e os codessos. (...) Chamei então aquele Simón 

 desafortunado, e mostrei-lhe o traçado que executara. (G: p.61-2) 

 

 

 Tal traçado demandará tempo de labor, dedicação e plano geométrico, ou seja, 

esforço racional. No que se refere à construção do romance, podemos perceber que, 

nesta forma racional, se desenrolará a trama desordenada, um conteúdo sombrio, 

caótico, advindo da imaginação criadora de Mário Cláudio, que leu e interpretou as 

fantasias desordenadas de um tempo de pseudo-ordem que foi o de Goya, fantasias que 

foram capturadas pela paleta fantasmagórica habitada por monstros, bruxas e feiticeiras 

do espanhol. Percebe-se, então, como as palavras do pintor que figuram em uma das 

nossas epígrafes -  ―A fantasia desligada da razão produz monstros impossíveis; unida 

com ela, é a mãe das artes e origem de suas maravilhas‖ -  podiam muito bem ser 

atribuídas ao escritor ao formular e planejar a biografia ficcional do pintor aragonês. Ao 

planejar um espaço mediante uma base mitológica que traz inscrita em si a imagem do 

duplo, do contraditório, da tensão de opostos, Mário Cláudio o problematizará ao 

máximo ao revelá-lo - ou ocultá-lo, eclipsá-lo - por meio de elipses sintáticas e 

semânticas, imagens fragmentadas, detalhes excessivos, num constante e vertiginoso 



deslocamento de sentidos que deixará o leitor perdido e confuso dentro do labirinto 

textual. A perda neste labirinto textual ou em qualquer outra forma artística 

caracterizará, também, os objetos culturais de matizes neobarrocos, como afirmará 

Calabrese: 

Um percurso - jogo, em suma, no qual em cada encruzilhada se 

 encontram subitamente numerosos obstáculos e aventuras a vencer. O 

 labirinto brinquedo tornou-se moderno, tornou-se o análogo de todos os 

 vídeo-jogos existentes no mercado, cuja estrutura é precisamente 

 constituída por uma viagem no interior dos becos (mesmo sem saída) de 

 um labirinto (...) Os requisitos do labirinto (perder-se, ausência do mapa, 

 miopia teórica, movimento) são todos respeitados. (CALABRESE:1987,  

 p.149)  

 

  Será, pois, a partir da alegoria da constelação de Gêmeos que o escritor irá, à 

semelhança do pintor, levantar do chão da folha de papel o seu jardim/romance, 

elaborado com a régua e o compasso das regras da mais exigente geometria clássica, do 

quadrado clássico, da razão. No entanto, a história que nele se contará advirá da 

capacidade imaginativa e da memória cultural do escritor ao entrar em contato com a 

vida e a obra de Goya, com a fantasia e a imaginação que povoaram a mente do mestre 

espanhol no último período de sua vida e carreira, com sombras que habitaram e foram 

habitadas por ele. E, é sempre bom lembrar, foram produzidas pelas ―Luzes‖ do terror 

liberal de Napoleão. Como jogo, então, tensivo das forças contrárias, porém, 

complementares, bebidas no mito grego e na imagem do duplo da constelação de 

Gêmeos, é que Mário Cláudio traçará as fragmentárias e labirínticas linhas deste seu 

novo espaço biográfico. 

 

 

 

 



 

 

4.1.2-Uma biografia em forma de ficção 

 

O gênio de Goya quis arrancar ao mundo a sua máscara 

de impostura. 

 

André Malraux
31

 

  

Goya tem o dom de engrandecer até mesmo a morte.  

 

George Bataille
32

 

 

Em suas pinturas, luz e sombra colocam em contraste o 

horror atroz. 

 

Charles Baudelaire
33

   

    

  

Francisco José Goya y Lucientes ou, simplesmente, Goya, pintor aragonês de 

Saragoça, nascido no ano 1746 e morto em 1828, testemunhou, com os olhos e com as 

mãos, uma época de crises e de guerras não só na Espanha mas também em toda a 

Europa. Por conta de viver em um tempo de caos social e histórico, teve uma trajetória 

difícil tanto na vida pessoal quanto na profissional. Aliás, como em todo grande artista, 

esta exigirá aquela, como muito bem diz Merleau-Ponty (PONTY: 2004, p.136). Os 

acontecimentos históricos afetarão sua vida pessoal de modo determinante e 

irreversível, bem como esta determinará a sua obra. Os conflitos, as tensões e os dramas 

históricos potencializam os dramas existenciais e psíquicos, a ponto de fazerem com 
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que o pintor, ao registrar o inferno interior por meio de um estilo demoníaco, forjasse o 

ineditismo e a modernidade que marcam a sua obra.  

 Vários artistas influenciarão a sua obra como o pintor alemão e neoclássico 

Anton Rafhael Mengs (1728-79), o Primeiro Pintor do Rei. Do pintor barroco e 

holandês Rembrandt (1606-1669) a influência recairá sobre as gravuras, os retratos e 

autorretratos, além do uso tensivo e do emprego dramático do claro e escuro. De outro 

holandês, agora este do século XVI, Hieronymus Bosch (1450-1516), Goya herdará o 

gosto pelo insólito, o bizarro e o grotesco. De Peter Paul Rubens (1577-1640) ficou o 

delicado tratamento da cor suave e fina que viria marcar a primeira fase do artista 

aragonês. Todavia, o seu mestre maior será o também espanhol do século XVII, Diego 

Velázquez (1599-1660) com as suas pinturas realistas, bem como com a exploração do 

contraste dramático entre o claro e o escuro. 

 Em 1808, Napoleão invade a Espanha e se instala em solo peninsular, deixando 

sentado na cadeira do poder o irmão José Bonaparte, conhecido oficialmente como 

Bonaparte I. A Guerra de Independência desenha em solo espanhol uma paisagem de 

caos, ruínas, terror, tirania, crueldade, morte e sombras, muitas sombras. Sombras que 

os olhos, os lápis e pincéis de Goya registram para sempre em nossas fatigadas retinas e 

memória. 

 Percebe-se, assim, que as forças políticas e as instâncias de poder estavam 

divididas no tempo e no espaço espanhóis de Goya. Este tempo e este espaço divididos, 

contraditórios e de contrastes de toda ordem marcam a existência e, por conseguinte, o 

estilo do pintor. 

 De 1808 a 1814 se assiste a uma das mais sangrentas e cruéis guerras: a que se 

desenvolve envolta ns ―luzes liberais‖ de Napoleão e nas ―trevas medievais‖ da católica 

e conservadora Espanha. ―Luzes‖ e ―trevas‖ que ficaram gravadas em águas-fortes na 



série de oitenta gravuras intitulada ―Desastres da Guerra‖, de 1819, e em dois grandes 

quadros de cavalete: o primeiro pintado entre 1808 e 1814, portanto depois do término 

da guerra, intitulado ―O Dois de Maio”, e aquele que se tornaria uma espécie de ―O 

Grito‖ indignado do século XIX contra toda e qualquer atividade bélica: ―O Três de 

Maio”, de 1814. O pintor o assinará como a um manifesto contra toda e qualquer 

violência e crueldade inúteis contra os homens de seu tempo e de todo e qualquer 

tempo, porque contra a humanidade. Dirá Hughes do momento da virada radical que 

dará Goya ao seu estilo que, desde então, passará a explorar uma paleta cada vez mais 

tenebrosa: ―O destino e o gênio de Goya foi ser o poeta épico desse processo com as 

águas-fortes que chamou Los Desastres de la guerra e com seus dois grandes quadros 

do primeiro levante contra as tropas de Napoleão, nos dias 2 e 3 maio de 1808.‖ 

(HUGHES: 2007, p.314). 

Em 1792, com 46 anos de idade, uma grave doença fragilizaria Goya e o 

completamente surdo. Por conta disso e das constantes ameaças advindas do inseguro e 

volúvel quadro político e social, Goya se retira, em 1819 para uma Quinta - a Quinta del 

Sordo - nas proximidades de Madrid e, nas paredes dela, dará início à sua final e mais 

importante fase pictórica: a das ―Pinturas Negras‖. A partir de então, a sua sensibilidade 

visual e tátil se tornaria mais intensa e aguda, como os fantasmas que passaram a habitar 

os seus olhos, pincéis e imaginação. Algo que se nota, para quem passa a conhecer mais 

de perto a sua obra, será o fato de o tema da morte perpassá-la por inteiro. Ele pode não 

estar presente diretamente nos Cartões da Tapeçaria Real ou na Série ―Caprichos‖, de 

1796, por exemplo, mas já estará presente no inquietante e agônico sofrimento infligido 

ao ser humano pelas inúmeras adversidades climáticas ou econômicas e sociais de seu 

tempo. Constatamos isso no Cartão ―Inverno‖, de 1786-87, ou, ainda, na hirta expressão 

da morte presente na Natureza-Morta intitulada ―Peru Morto‖, de 1808-12. Num trágico 



jogo de tons claros e escuros com alguns traços de vermelho, vemos sobressair a cor 

negra da morte no corpo do peru. Vemos, igualmente, sobressair a morte nos inúmeros 

corpos que compõem a série ―Desastres da Guerra‖ e nas telas ―Dois de Maio‖ e ―Três 

de Maio‖, como muito bem nos revela a análise realizada por um dos biógrafos de 

Goya, já citado, Robert Hughes (HUGHES: 2007). Ou, ainda a vemos, trazida, de modo 

alegórico, na imagem da passagem do tempo que devora os seres e as coisas, na tela, a 

principal, talvez, das Pinturas Negras, intitulada ―Saturno devorando seu filho‖, pintada 

em 1820-3 em uma das paredes da Quinta del Sordo. A trágica condição humana, em 

todos os sentidos, será desenhada e pintada por Goya de modo dramático. Dramatismo 

que se inscreve no jogo opositivo e contrastante da cor no emprego do claro e escuro e, 

na Fase Negra, do uso intenso do preto, decorrente da visão negativa do jogo de forças 

sociais, políticas, religiosas e existenciais que formam o pano de fundo da época e do 

estilo de Goya. Obra e estilo que capturaram, de modo singular, a ambiguidade das 

atitudes ferozes e irracionais do homem em face de horas extremas como as da fome, da 

guerra e da morte. Em meio a ações e pensamentos cegos e irrefletidos de ambos os 

lados do conflito armado, onde encontrar o equilíbrio e a medida da razão? Onde estava 

a maior crueldade e monstruosidade? No exército treinado e numeroso de Napoleão ou 

nos camponeses da guerra de guerrilha dos espanhóis? Estariam no confronto entre 

franceses e espanhóis ou entre espanhóis contra espanhóis? Onde estaria a grande e 

temível e grandiosa monstruosidade? A pergunta, o questionamento, mais do que a 

resposta, Goya nos dá com sua apavorante paleta sombria e fantasmagórica: nem em 

franceses, tampouco em espanhóis, mas no homem, no ser humano. 

Dirá Fayga Ostrower: 

 

―O sonho da razão produz monstros‖ = Quais seriam esses monstros? São 

 muitos. Goya abre as comportas de nosso mundo interior e encontra um 



 turbilhão de forças ocultas, de desejos inconfessos, de prazer e tentações, 

 de medos, das bruxas dentro de nós. (...). Elas integram nossa 

 humanidade. E Goya, como homem e artista que é, as conhece muito 

 bem. (OSTROWER: 1990, p.491) 

 

As palavras de Fayga vêm ao encontro das de Hughes: 

 

Goya não tem dúvida, e deixa isso bem claro, de que os patriotas podem 

 ser tão brutais, sádicos e depravados quanto os invasores: e às vezes 

deixa em aberto a questão de saber quem são os assassinos e quem são as 

vítimas. Os nus, os desmembrados e os mortos não usam uniformes para 

identificá-los, o que torna impossível saber para que lado devemos voltar a nossa 

piedade. (HUGHES: 2007, p. 345) 

   

Talvez seja esta a questão que perpassa toda a fase última do pintor e, talvez, a 

que torna a sua obra de uma contemporaneidade indisfarçável, isto é, de uma tensão 

dramática. Tensão que revela ser o seu estilo mais do que barroco ou romântico. Não 

haverá nenhum romantismo em Goya no sentido de fazer apologia da dor ou da morte 

ou tentar fazer delas uma utopia redentora, como nos revela Ostrower (1990), tampouco 

sua fase sombria resulta de um jogo de dualismos e contrários tão caros à estética 

barroca, todavia, tensiona as marcas dúbias e ambíguas da condição humana, e, por isso 

mesmo, se revela sua obra um valor moderno e universal. Sua paleta desce ao mais 

íntimo e ínfimo da alma humana, descerrando o que havia e há de sombras nas luzes do 

Iluminismo e da Razão, bem como o que havia e há de luzes na escuridão do nosso atual 

modo de ser e estar no mundo. Ele mostra também que, a partir de um olhar 

imaginativo, portanto fantasioso, a realidade podia e pode se mostrar e ser mostrada de 

uma forma radicalmente nua e crua. Dessa forma, percebemos que a paleta tenebrosa, 

com a qual fustiga os nossos demônios mais profundos, anuncia a marca da estética 

moderna de Goya, como a pena de Baudelaire o fará na Paris da segunda metade do 

século XIX, testemunhando a morte de um tempo que, sob a perspectiva clássica, se 



queria harmônico. E aqui recorremos ao conceito de alegoria já mencionado no capítulo 

2 desta tese e recuperado por Benjamin em Origem do Drama Barroco Alemão. A fase 

última do pintor, sobretudo, configurar- se- á como uma fase alegórica em que o luto, a 

melancolia e a morte se inscreve, em toda a sua dimensão, no esfacelamento da 

natureza, dos corpos e, consequentemente, da História tradicional e burguesa. Talvez 

possamos afirmar que Goya, com sua pena/paleta, ao desenhar e ao escrever - não 

esqueçamos que as gravuras dos Desastres da Guerra, como as dos Caprichos e 

Disparates traziam, ao lado dos desenhos, comentários escritos, se apresentaria como a 

figura do cronista/historiador moderno preconizado pela filosofia da história de 

Benjamin, o cronista e testemunha do terror e dos traumas de uma época em ruínas, 

aquele capaz de nos mostrar e narrar o indizível e o inenarrável e, como tal, aquele a 

capturar, no instantâneo de suas gravuras e, por isso mesmo, no descontínuo de seu 

traço, os horrores da guerra ou, melhor dizendo, das guerras de seu tempo, bem como de 

nosso tempo. Revela Hughes: ―Ele queria a qualidade do que era imediato, e os 

cadernos portáteis de desenho lhe deram o que precisava‖ (HUGHES: 2007, p.207). 

 Em seus álbuns-diário, Goya, em plena liberdade de criação (como um pintor da 

vida moderna, como depois Baudelaire chamará o amigo e artista Constantin Guys 

[1805-1892], [BAUDELAIRE: 1996]), com seu lápis captura não apenas o transitório 

no instante frágil e fugidio da vertiginosa passagem do tempo  mas também o eterno, 

porque eternizado a partir de seu traço e suas cores, da história e de sua história, 

instaurando, assim, na arte moderna, o que Benjamin chamaria, ao analisar a obra de 

Baudelaire, de estética do choque. Estética do choque que inclui, como revela Hughes, 

―os rabiscos, a mancha, a rasura, a nódoa, a sugestiva beleza do incompleto, do 

imperfeito, do inacabado- e, acima de tudo, a luta primal entre a luz e a escuridão, 

aquele fluxo do qual nasce toda a consciência da forma‖ (HUGHES: 2007, p.212). 



Sobre tal estética, vale citar o próprio Goya: ―Onde se vêem as linhas na natureza? Não 

vejo os detalhes, nem conto cada fio de cabelo das pessoas nas ruas, ou os botões do 

paletó. Não há razão para que o meu pincel veja mais do que eu mesmo.‖ (C.f. 

Pinacoteca Caras. n.5. s/d). Sobre o que Goya disse, registra Hughes: ―E é a capacidade 

de Goya de enxergar que nos deixa mudos de admiração‖ (HUGHES: 2007, p.212). 

Não esqueçamos que a ruína e a morte também estão presentes, alegoricamente, 

nos vários retratos e autorretratos que o pintor realizou. Diz-nos Thereza Abelha: ―Esse 

processo de envelhecimento o próprio pintor o foi demonstrando nos trinta e quatro 

autorretratos que produziu ao longo de sua vida, congelando neles diversas etapas de si 

mesmo‖ (ABELHA: inédito, p.15). Ou seja: por meio do registro da passagem do tempo 

nas marcas do próprio corpo, o pintor vai revelando - paradoxalmente - o fugaz e o 

eterno, a vida e as ruínas da própria vida.  

Inscrita numa dupla dimensão do tempo, isto é, na pessoal e na coletiva, sua obra 

ganha um duplo valor: o ético e o estético. Ao mostrar as fases e faces da morte em suas 

gravuras, murais, retratos, autorretratos e telas, ao mostrar a sua ruína pessoal na 

inscrição da passagem do tempo em seus autorretratos, ou seja, inventando e guardando 

uma memória de si, Goya também está inventando e guardando a memória histórica e 

coletiva do Outro. A memória de um tempo de destruição presente nos materiais 

colhidos em suas andanças pelos espaços de destruição deixados pelos conflitos. 

Atentemos para o que nos diz Hughes: 

 

Era muito difícil conseguir materiais de arte durante a guerra, e os 

 pequenos quadros de Goya mostrando a confecção de projéteis e pólvora 

 mostram isso: um é pintado sobre um painel irregular de cedro talvez 

 oriundo de uma porta velha, o outro sobre uma placa de pinho que 

 apresenta traços de uma camada de tinta verde, de algum uso doméstico 

 anterior. (HUGHES: 2007, p.333) 

 



Memória de um tempo de ruínas inventado, porque revelado mediante as 

lembranças, registrado, testemunhado e eternizado na fabricação de novos matizes e 

cores a fim de mostrar a morte em obra. Declara Jeanne Marie Gagnebin: ―testemunha 

não seria aquele que não vai embora, que consegue ouvir a narração insuportável do 

outro e que aceita que suas palavras levem adiante, como um revezamento, a história do 

outro.‖ (GAGNEBIN: 2006, p.57). Goya testemunha o futuro e legará ao mesmo, 

mediante os Desastres da Guerra e as Pinturas Negras, não só a história do Outro mas 

do Outro de si mesmo. As paredes da Quinta del Sordo reverberam o grito de terror que 

Goya soltou, em seu exílio social, bem como em sua solidão existencial, diante do que 

viu e do que sentiu frente à ruína de seu corpo e do corpo social e histórico. Será, mais 

uma vez, com o auxílio da análise da obra e vida de Goya realizada por Hughes que 

constataremos o esforço do artista em não deixar cair no esquecimento a sua dor, bem 

como a dor dos outros:
34

 

Goya viveu continuamente na Espanha durante todo o curso da Guerra 

 Peninsular (1808-1914). Tinha mais de sessenta anos quando ela 

 começou-muito velho para correspondente de guerra, muito surdo para 

 ouvir um tiro. E ainda assim não é exagero afirmar que seus Desastres 

 criaram uma forma singular em si: a de um vívido jornalismo pictórico 

 do tipo ―a câmera não mente‖ muito antes da invenção da câmera , de 

 arte devotada à reportagem, que afirma a sua força como propaganda por 

 sua concomitância enquanto testemunho. Não importa que nem tudo, ou  

 até muito pouco do que está ilustrado nos Desastres, tenha acontecido 

 diante dos olhos de Goya. Ele foi o artista que inventou uma espécie de 

 ilusão a serviço da verdade: a ilusão de estar presente quando coisas 

 horrendas acontecem. (HUGHES: 2007, p.322-3) 

 

No momento em que o artista se afasta do ―mundo real‖, este se revela em suas 

telas e murais na Quinta del Sordo mais real e monstruoso. No momento em que se 

encontra livre da autoridade autoritária do Estado e da Igreja, das imposições 

valorativas da sociedade e das regras estéticas e artísticas, no momento em que se vê 
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 Tomei de empréstimo o título do livro de Susan Sontag Diante da dor dos outros. São Paulo: 



diante das imposições de ter que viver, pois já se achava debilitado pela recaída da 

doença misteriosa que o deixara completamente surdo, Goya, então com 73 anos - ele 

morreria com 82 -, solta o seu mais saturnino grito indignado contra toda e qualquer 

perversidade inútil perpetrada contra a vida e o ser humano. Um grito pessoal,  

revelador de fantasmas pessoais, porém engendrados em seu tempo e espaço históricos. 

Fantasmas que serão eternizados para além deste tempo e daquele espaço por seu pincel 

negro, revelando o medo, a insegurança, a angústia, a ruína e a morte que não só o 

rodearam e atormentaram mas também os seus contemporâneos, bem como rodeiam e 

atormentam a todos nós, humanos, de ontem ou de hoje. Depois de Goya, a dor dos 

desastres da Guerra de Independência de seu tempo iria se metamorfosear na dor de 

todas as guerras, e a dor dos outros na dor de todos nós, transformando-se a dor pessoal 

na dor universal. Prestemos atenção ao que nos revelará Benitez:  

 

Goya realizará esse sonho morrendo em 15 de março de 1828 como o 

 Primeiro Pintor do Rei, mas deixará na ―Casa do Surdo‖, nos arrabaldes 

 de Madri a sua ―fase negra‖, onde o artista já não se preocupa em agradar 

 à nobreza e pinta fantasmas que vão configurar um impasse do sistema 

 de arte da época. Segundo os comentaristas, somente aos 40 anos Goya 

 nasce para ser o grande pintor que todos irão admirar. Há o fato da 

 doença que, nessa idade, o deixa surdo para que somente os olhos e as 

 mãos possam tatear um novo caminho plástico. (BENITEZ: 1978, p.21-

 2) 

 

 E também para o que nos dirá, uma vez mais, Fayga Ostrower, na tentativa de 

nos fazer compreender o singular estilo do pintor de Três de Maio: 

 

Goya não fez um protesto que eventualmente pudesse ter sido formulado 

 em outros termos. Não, ele pintou uma imagem na qual nenhum traço, 

 nenhuma cor, nenhuma forma poderiam ser alterados ou substituídos por 

 outros sem se perder o significado do todo. Goya criou uma obra de arte. 

 E mais. Ao formular o conteúdo de protesto, Goya conseguiu ampliar a 

 própria linguagem artística, renová-la, enriquecê-la. É isso que importa e 
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 que é tão difícil fazer quando se trata de ―arte de contestação‖ 

 (OSTROWER: 1990, p.494) 

 

 

 A fase última da Goya y Lucientes se desdobra na de D.Francisco, o seu duplo 

ficcional, a personagem de Gémeos: pintor de quem a vida e obra tomarão o tempo e a 

dedicação de outra personagem, o Pesquisador, seu biógrafo.  

  D. Francisco, personagem da narrativa biográfica presente no segundo bloco de 

Gémeos, surge também como estratagema para desestabilizar a autoridade autoral. Ele, 

como personagem-narrador em 1ª pessoa, nos dá conta do doloroso e melancólico 

processo de ruína pessoal, bem como da ruína da história coletiva. Por meio de seu 

testemunho pictórico dos desastres da guerra transmitido a nós mediante suas gravuras, 

assim como também através dos grandes quadros de cavalete e murais, ele vai 

construindo relatos pessoais por meio da linguagem pictórica, esta que se constrói a 

partir de um legado histórico comum. Então, ao falar de mim, estou também a falar do 

Outro. Portanto, um testemunho histórico perspectivado através do foco narrativo em 

primeira pessoa não dirá respeito somente a quem relata, pois, ao lançar mão de uma 

mesma memória cultural e coletiva, adquirida e transmitida via linguagem, o narrador 

desse relato estará a falar de uma história que não só lhe pertence mas também a todos 

de uma dada comunidade. Como nos explica Arfuch via teoria da polifonia e teoria do 

gêneros discursivos de Bakhtin, as narrativas do ―eu‖, isto é, da história privada, 

solapariam também o conceito e a tese da História factual, da Grande História, 

defendidos pela historiografia tradicional ou historiografia burguesa, como denominava 

Walter Benjamin. Cremos que as teses de Linda Hutcheon, sobre o conceito de 

metaficção historiográfica, nos auxiliariam nessa argumentação: 

   

Entretanto, é essa mesma separação entre o literário e o histórico que 

 hoje se contesta na teoria e na arte pós-modernas, e as recentes leituras 



 críticas da história e da ficção têm se concentrado mais naquilo que as 

 duas formas de escrita têm em comum do que em suas diferenças. 

 Considera-se que as duas obtêm suas forças a partir da verossimilhança, 

 mais do que a partir de qualquer verdade objetiva; as duas são 

 identificadas como construtos lingüísticos, altamente convencionalizadas 

 em suas formas narrativas, e nada transparentes em termos de 

 linguagem ou de estrutura; e parecem ser igualmente intertextuais, 

 desenvolvendo os textos do passado com sua própria textualidade 

 complexa. Mas esses também são os ensinamentos implícitos da 

 metaficção historiográfica. Assim como essas recentes teorias sobre a 

 história e a ficção, esse tipo de romance nos pede que lembremos que a 

 própria história e a própria ficção são termos históricos e suas definições 

 e suas inter-relações são determinadas historicamente e variam ao longo 

 do tempo(...) eles compartilham a mesma postura de questionamento com 

 relação ao uso comum que dão às convenções da narrativa, à referência, à 

 inserção da subjetividade, a sua identidade como textualidade e até a seu 

 envolvimento na ideologia. Hoje em dia, tanto a ficção como na escrita 

 da história, nossa confiança nas epistemologias empirista e positivista 

 tem sido abalada- abalada, mas talvez não destruída. (HUTCHEON: 

 1991, p.141-2. Grifos nossos) 

 

As reflexões acerca das semelhantes estratégias de construção das formas 

narrativas, sejam as históricas ou ficcionais, feitas por Hutcheon, nos levariam ao 

questionamento realizado por Mário Cláudio quando ele, ao ―perverter‖- só para usar 

um termo de Calabrese - as frágeis fronteiras entre os gêneros discursivos, ao lançar 

mão da forma narrativa lúdica, ao hibridizar as vozes narrantes, estaria, igualmente, a 

abalar as convenções históricas da narrativa. 

A forma biográfica tradicional é convocada e invocada, porém, como apologia, 

sim, mas também irrisão, como defenderá Sarduy em seu ―Barroco e Neobarroco‖. O 

cubano, ao explicar as marcas e os procedimentos das formas neobarrocas, defende a 

tese de que elas se constroem dentro de um espaço de discussão e de conflito. Discussão 

e conflitos engendrados na convocação de formas tradicionais, porém, atravessadas por 

um discurso paródico e irônico. 

Dentro de qual gênero poderíamos colocar e ler o texto de Mário Cláudio? Como 

biográfico? Autobiográfico? Ficção? Romance? Metaficção historiográfica? Quem 



contaria, escreveria a melhor e mais verdadeira biografia de D.Francisco? O próprio, em 

1ª pessoa, pois ele, mais do que ninguém, conheceria a sua vida? Ou seria o 

Pesquisador? Porque, como observador neutro e distante, não se envolveria 

emocionalmente com os dramas pessoais e históricos do pintor e nos daria um relato 

frio e, portanto, mais real e verdadeiro? O ludismo da forma biográfico neobarroca em 

Mário Cláudio nos revela que nem um nem o outro. Os dois nos dariam, como nos dão, 

discursos de uma vida, porque, primeiro, partem de bases representacionais, seus 

discursos são passivéis de escolha e seleção, bem como de organização e de um ponto 

de vista, constituindo-se, portanto, como em todo e qualquer discurso narrativo, em 

ficção. Lembremos das reflexões da estudiosa argentina sobre o conceito de espaço 

biográfico como um ―entre-lugar‖ em que haveria uma convergência, bem como uma 

hibridização, dos gêneros discursivos, apontando para uma interdiscursividade, em que 

o mais importante não seria a constatação da veracidade dos relatos, ou, igualmente, a 

factuidade do referencial, porém, a percepção das estratégias de construção de sentido e 

verossimilhança no interior do próprio relato, percebendo-se, assim, que as estratégias 

são semelhantes em qualquer relato, seja ele do fato ou da ficção. Constata Arfuch: 

    

Seria possível afirmar, então, que efetivamente, e para além de todos os 

 jogos de simulação possíveis, esses gêneros, cujas narrativas são 

 atribuídas a personagens realmente existentes, não são iguais; que, 

 inclusive, mesmo quando estiver em jogo uma certa ―referencialidade‖,  

 enquanto adequação aos acontecimentos de uma vida, não é isso o que 

 mais  importa. Avançando uma hipótese, não é tanto o ―conteúdo‖ do 

 relato por si mesmo- a coleção de acontecimentos, momentos, atitudes-, 

 mas precisamente as estratégias- ficcionais – de autorrepresentação o 

 que importa. Não tanto a ―verdade‖ do ocorrido, mas sua construção 

 narrativa, os modos de (se) nomear no relato , o vaivém da vivência ou 

 da lembrança, o ponto do olhar, o que se deixa na sombra; em última 

 instância, que história (qual delas) alguém conta de si mesmo ou de outro 

 eu. E é essa qualidade autorreflexiva, esse caminho da narração, que será, 

 afinal de contas, significante. No caso das formas testemunhais, tratar-se-

 á, além disso, da verdade, da capacidade narrativa do ―fazer crer‖, das 

 provas que o discurso consiga oferecer, nunca fora de suas estratégias de 



 veridição, de suas marcas enunciativas e retóricas. (ARFUCH: 2010, 

 p.73) 

 

Cremos, como já referido, que as reflexões de Arfuch nos ajudam a pensar o 

jogo e as estratégias narrativas encetadas por Mário Cláudio em seu texto, no qual, com 

a estratégica de duplicar as vozes narrativas, pretende tensionar as frágeis fronteiras 

existentes entre fato e ficção, verdade e mentira, biografia e autobiografia, literatura e 

história, e também questionar toda e qualquer instância de poder, supostamente, 

atribuída à figura do autor. Com o descentramento do sujeito, pelas múltiplas vozes 

narrativas, vemos como Gémeos, assim como já ocorrera n‘A Fuga para o Egipto, se 

inscreve, na atualidade, numa categoria artística marcada pelo perspectivismo e, 

portanto, para uma abertura de sentidos e interpretações, não se fechando no 

dogmatismo e autoritarismo que marcaram as, assim chamadas, narrativas tradicionais. 

Perspectivismo que se configura como uma marca da estética barroca, revisitada e 

ampliada pela literatura e arte de cariz pós-moderno e/ou neobarroco, como o romance 

de Mário Cláudio. Mais uma vez recorremos às reflexões de Hutcheon:  

Metaficção historiográfica: problematiza a noção de subjetividade: os 

 múltiplos pontos de vista.(...). No entanto, não encontramos em nenhuma 

 dessas formas um indivíduo confiante em sua capacidade de conhecer o  

 passado com um mínimo de certeza. Isso não é uma transcendência em 

 relação à história, mas sim uma inserção problematizada da subjetividade 

 na história. (HUTCHEON: 1991, p.156) 

 

 

Como uma ficção que estabelece também um diálogo intertextual com a pintura 

de D.Francisco/Goya, a biografia ficcional do Pesquisador/Mário Cláudio revisita o 

passado histórico do biografado, recria-o e o reescreve, a partir de referenciais 

metafóricos, a história pessoal e coletiva inscrita nos temas das pinturas e gravuras do 

artista, e, com isso, abala qualquer pretensão discursiva de objetividade e verdade 

acerca do passado. Este volta na ficção, mas só volta como construto de linguagem, 



como vestígio, rastro, indício, como explica Derrida (DERRIDA apud HUTCHEON: 

1991, p.194). A história e o testemunho voltam, sim, mas de um passado que se 

apresenta sob as estratégias de um discurso narrativo, portanto, ficcional. Se a história 

aparece em Gémeos, aparecerá sob a rubrica, como explica Hutcheon, de uma 

metaficção historiográfica. Metaficção cônscia das frágeis e líquidas fronteiras 

discursivas entre o fato e a ficção, a literatura e a história. Reflete Thereza Abelha: 

 

A obra de Goya tem um lugar central na recriação da vida do pintor e de 

 seu estado anímico. É a descrição de seus quadros e gravuras que, ao 

 ganharem sentido para além das imagens, fornecem as cenas de seu 

 quotidiano, de modo que a descrição dos quadros se transforme em 

 narração dos episódios da biografia ou autobiografia do pintor. Esse 

 procedimento narrativo é exemplar: se de um lado aponta para uma 

 combinação e seleção de elementos, denunciando que esta aventura 

goyesca de vida e arte é fruto de linguagem, de outro, promove a descrença ao 

referente que se apresenta como representação, logo ficção e não realidade. 

(ABELHA: s/d) 

 

 

 Percebe-se, assim, que o que estamos a denominar de espaço biográfico se 

configura na fricção e intercessão de espaços, de tempos, de sistemas de expressão, de 

interdiscursos, num espaço múltiplo e móvel, apresentando-se, desse maneira, como um 

terceiro espaço, um ―entre-lugar‖, repetimos, em que, mais importante do que o 

contraste ou oposição entre todos os elementos trazidos a questionamento é a tensão 

provocada pela emergência concomitante desses mesmos elementos, como salienta 

Loiana Pavlichenko em sua dissertação de mestrado ao explicar alguns procedimentos 

da arte e cultura neobarrocas destacados por Calabrese, para uma possível interpretação 

do romance Gémeos: 

 

 Portanto, dizer que determinados sistemas são perversos, não quer dizer 

 que aqueles que lhes serviram como fontes simplesmente foram 

 aniquilados. O discurso por perversão não anula o outro, nem surge 

 apenas como oposição ou inversão, ele corrompe o outro, desvia o que no 

 outro era fato ou assunto, altera-lhe as interpretações e explicações, 



 arruína os princípios originadores desse outro, deslocando-os, de maneira 

 que o outro, o precedente, ao deparar-se com aquilo que é o seu perverso, 

 nem ao menos consegue reconhecê-lo como alguma coisa diferente de si. 

 (PAVLICHENKO: 2008 p.161) 

 

  

 Conclui-se que, ao se constituir de uma citação do gênero biográfico, o espaço 

textual biográfico o perverte de tal forma que, embora apresente características do 

gênero biografia, já não é biografia. E que, mesmo que apresente documentos, datas, 

fatos verídicos e históricos do tempo e espaço de Francisco de Goya, não é exatamente 

de Goya que se fala, e sim, de D.Francisco, personagem que tem sua vida narrada a 

partir de rastros, vestígios, informações advindos de um cenário que tem como pano de 

fundo a obra de Goya, portanto, que se apresenta, como já mencionado, da 

representação, destituída, então, de toda e qualquer obrigatoriedade de verdade, ou de 

cópia da realidade, como também já foi dito: a forma biográfica se constrói de efeitos 

tanto de linguagem pictórica quanto da literária e, no caso do romance analisado, resulta 

do diálogo que será empreendido entre dois sistemas expressivos: o da imagem e o da 

palavra, ensejando, assim, a presença de um sistema expressivo híbrido e indecidível. 

Nela revela-se, então, uma reversibilidade do real: o que seria mais real, os fatos em si 

ou a interpretação dos mesmos pelas telas e gravuras de D.Francisco ou pela escrita de 

sua biografia, mediante a pesquisa de sua obra, pelo Pesquisador? Ou, ainda, pela 

escrita visual de Mário Cláudio que, como veremos adiante, também se apresenta como 

um alter rego, um duplo, do Pesquisador? 

 

 

 

4.1.3-As vozes narrantes 

  



 A estrutura narrativa de Gémeos se apresenta de forma intricada. O complexo 

jogo polifônico em que se constroem as vozes narrantes revela a dimensão lúdica a 

partir da qual o romance se organiza. O tabuleiro textual será montado em dois blocos 

narrativos. O primeiro se estrutura em pequenos capítulos e apresenta um narrador em 

3ª pessoa. Esta voz heterodiegética nos dá conta da narração da história de um certo 

personagem que é chamado simplesmente de Pesquisador. O narrador dirá ser ele um 

estudante, um pesquisador de arte. Estudante-bolsista ele se dirige e chega a uma certa 

cidade que não se sabe o nome, mas que tudo indica ser  Madri, já que ele se dirige a um 

museu a fim de ver e conhecer,  de perto,  os quadros cujos títulos estão catalogados em 

fichas: ―A Procissão‖, ―A Tomada‖ e ―O Manicômio‖ (G: p.12), títulos, pois, 

―consabidos‖ (G: p. 12) de fazerem parte da obra do pintor espanhol Francisco de Goya 

y Lucientes (1746-1828). Podemos dessas informações, talvez, dizer que o museu para 

o qual o Pesquisador se dirige seja o do Prado cujo acervo contém a maior parte da obra 

de Goya. Podemos deduzir, então, que o Pesquisador, personagem nesse primeiro bloco, 

intenta fazer ―uma certa indagação sobre a face última do pintor‖ (G: p.11). Pintor este 

que, pelos indícios dispostos no começo da narrativa do bloco primeiro, se revela ser 

Goya. O narrador em 3ª pessoa, então, nesse bloco, desvela aos leitores em que pé 

andam os estudos do Pesquisador, bem como também andaram as suas emoções e 

estado psíquico ao entrar e ao se aprofundar no universo pessoal e artístico de D. 

Francisco, nomeado somente e apenas pelo primeiro nome na página 43 e já pelo 

narrador em 3ª pessoa do segundo bloco narrativo.  

 O segundo bloco narrativo será constituído de capítulos mais longos. Nele o 

Pesquisador, que aparecera no bloco primeiro única e exclusivamente como 

personagem, surge como o provável narrador em 3ª pessoa e está a escrever, dentro do 



gênero biográfico, os resultados da pesquisa sobre o pintor D.Francisco. Na página 29 

do romance se inicia a narração em 3ª pessoa deste bloco: 

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 remexia na 

 ideia o caldeirão das substâncias que esconjurassem os espíritos maus, 

 óleos pastosos sobre os estuques, amplos volumes entenebrados, uma 

 nuvem de sinistros visitantes. (G: p.29) 

 

 

 Nessa segunda parte do romance, no entanto, perceberemos que há uma dobra 

nas vozes narrativas, pois, a vida e a obra de D.Francisco serão contadas também por 

um narrador em 1ª pessoa, ou seja, pelo próprio D.Francisco. Diz o narrador em 1ª 

pessoa: 

  

Chegamos com as três azémolas e as duas carripanas que transportavam 

o resto dos trastes. Eram cinco e quarenta, e a tarde refrescara um pouco. 

Mas eu continuava a ouvir, ou julgava continuar a ouvir, a zoeira dos 

moscados à roda da minha cabeça. 

(...) 

Eu deparava-me mais moído do que o que previra, havendo optado por 

uma égua contra os conselhos dos íntimos. 

(...) 

Pedi por isso que me segurassem a arreata, e plantei-me no solo com uma 

presença que a mim mesmo não deixou de surpreender. Ali estava o 

velho pois à frente do seu destino. (G: p.15-6) 

 

 

 Na história que se monta a partir da escolha do foco narrativo em 1ª pessoa, 

ficaremos a saber como ele se relaciona com as pessoas que o rodeiam, isto é, com as 

outras personagens que aparecerão neste bloco do romance e de como vive e convive 

D.Francisco com os conflitos bélicos, político e religiosos advindos do contexto 

histórico em que está inserido. Saberemos, também, que tais conflitos engendram no 

coração e na mente do pintor, já velho e enlouquecido, inúmeros fantasmas e que são 



criados e dispostos nas paredes e no teto da Quinta, conhecida como a do Surdo, onde o 

pintor passa a habitar no fim da vida. 

Percebe-se, assim, dois planos temporais: um, no presente, com a presença de 

um narrador em 3ª pessoa, que narra a experiência do Pesquisador; outro no passado, 

que conta parte da vida de Goya, referido, no texto, sempre como D.Francisco (seu 

primeiro nome). No presente, o narrador está de ―fora‖, e é apresentado numa voz 

heterodiegética, em 3ª pessoa. 

 No passado, temos um desdobramento: parte é narrada em 1ª pessoa, como uma 

autobiografia, parte em 3ª pessoa, como uma biografia, ambas da mesma personagem, o 

pintor. 

Um jogo polifônico se insinua como estratégia de construção de uma biografia 

do artista pelo Pesquisador. Ao embaralhar as vozes narrantes, ele teria formulado o 

resultado de suas pesquisas em dois exercícios biográficos, um como biografia, outro 

como autobiografia. Levando-se em conta a hipótese autobiográfica, perceberemos que, 

com este recurso, o Pesquisador, ao dar voz ao pintor- morto há séculos, como todos nós 

sabemos- formula uma hipótese mais evidente de escrita ficcional para a biografia do 

D.Francisco, perspectivando- a como se ela fosse um romance. Porque, se o pintor já 

não mais vive, como poderia ele escrever a sua própria biografia? Se o Pesquisador doa 

voz ao pintor, este aparecendo como um narrador em 1ª pessoa, então, constituir-se-á 

ele mesmo, isto é, o Pesquisador, narrador das duas hipóteses formuladas para a escrita 

do texto em que revela os estudos acerca da vida e obra do artista. Com isso, com o 

―truque‖ inventado para despistar o leitor, o Pesquisador instauraria a ambiguidade em 

relação a qual gênero pertenceria o seu relato. Pertenceria à biografia? À autobiografia? 

Ao romance autobiográfico? À ficção?  



Para sustentar o nosso argumento, convocamos a análise e a interpretação de 

Loiana Leal Pavlichenko:  

Na verdade tanto uma como a outra (autobiografia ou biografia) 

 constroem-se longe dos padrões documentais, pois nelas o real e o 

 ficcional se misturam. Nossa hipótese é a de que o pesquisador, enquanto 

 narrador, cria a personagem Dom Francisco, que aparece no romance ora 

 como personagem de uma história, ora como personagem-narrador, 

 relatando suas experiências, como se estivesse escrevendo, ou contando 

 sua vida. Dessa maneira, poderíamos ler Gémeos como uma espécie de 

 biografia/autobiografia de D.Francisco, personagem central do romance, 

 homem reflexivo e temperamental, que seria a recriação da figura 

 histórica de Goya. (PAVLICHENKO: 2000, p.11) 

 

 

 Lembra-nos a professora Thereza Abelha: ―A alternância do foco narrativo 

provoca a alternância do gênero narrativo entre a biografia e autobiografia, criando um 

jogo binário de personagens e tempos.‖ (ABELHA: s/d, inédito). Assim sendo, com a 

alternância dos dois blocos narrativos, como já se disse, o leitor ficará a saber, mediante 

o narrador extradiegético do primeiro bloco, da pesquisa do estudioso sobre a obra de 

D.Francisco, sobretudo, a da fase última do pintor, bem como se saberá também do mal 

do pânico que aflige o Pesquisador. Neste foco narrativo, o tempo é o presente, e o 

Pesquisador emerge dentro de um cenário de desalento, tédio e torpor: o tempo da 

desilusão e da dor da Espanha pós-Guerra Civil, num plano particular, e, num plano 

mais abrangente, a expectativa da guerra fria dos anos 50. Teríamos, no foco narrativo 

do bloco dois, os dois narradores já mencionados, o de 3ª pessoa, que seria o 

Pesquisador a contar a vida de D.Francisco, e o de 1ª pessoa, ou seja, o próprio pintor a 

desnudar o seu mundo artístico e psíquico para os leitores. Estariam, portanto, no 

passado. Na primeira parte do romance, o Pesquisador aparece, pois, como personagem, 

e será, então, a única do livro a não ter convivido com D.Francisco. E ele, como 

personagem, colocará abaixo a pretensão de veracidade real do que se conta sobre 

Goya, bem como qualquer relação objetiva com o referencial histórico do tempo ou da 



pessoa. Este Pesquisador-biógrafo se configura como uma instância do discurso 

ficcional e peça importante dentro do jogo representacional arquitetado pelo escritor-

jogador de Gémeos.  

 Mário Cláudio, com o jogo das vozes narrantes, desconstrói a ilusão 

representacional. Ao multiplicar e disseminar os focos narrativos, estará, igualmente, a 

rasurar a ideia de que seja possível escrever uma biografia dentro da concepção 

tradicional de autoria e de verdade biográfica. Uma vida nunca se dará a conhecer 

totalmente via linguagem- seja ela qual for. Porque, só para relembrarmos a reflexão de 

Arfuch, a narrativa de uma vida obedecerá ás mesmas estratégias de toda e qualquer 

narrativa, cabendo ao narrador, via elementos próprios do gênero narrativo, criar os 

efeitos de verossimilhança. Estes serão instaurados pelos vestígios documentais 

misturados à imaginação do narrador-biógrafo. Logo, o jogo de máscaras-vozes criado 

pelo escritor, dobrado nas personagens do Pesquisador e do pintor, revelará o quão 

ilusório constitui-se o discurso biográfico, pois não há um autor com autoridade de 

verdade, há ficções de autoria. 

4.1.4-Os componentes da constelação e seus trânsitos textuais 

 

Na ponta da constelação se encontra Pólux e Castor, estrelas que, na narrativa, 

correspondem aos personagens D.Francisco e Rosarito, e que se configuram como o 

centro de atração e repulsão em que giram as outras cinco estrelas-personagens que vão 

se apresentar como duplos, ora complementares, ora antagônicos da personagem 

central, D.Francisco. Como já foi dito, mas achamos por bem relembrar, a alegoria da 

vida e morte, bebida na mitológica história, servirá de base estrutural para que o escritor 

construa uma narrativa que se apresente como uma tensão entre vida e morte 

corporificada nas duas estrelas principais, D.Francisco e Rosarito, e que se desdobra nas 



outras personagens, bem como em outros pares e situações complementares e 

antagônicos que aparecem ao longo da narrativa. 

Estava o personagem-pintor nos anos finais de sua vida, com 62 anos: velho, 

muito doente, completamente surdo, atormentado por monstros e fantasmas pessoais e 

coletivos. Estes aparecem indissoluvelmente atados àqueles, uma vez que será pelo 

medo da morte representado em todas as faces, a começar pela dele, que os monstros, 

engendrados entre insônia e pesadelos, habitarão sua pele, seu coração, seus olhos, suas 

mãos e, por conseguinte, sua paleta: ―Altas horas, revolvendo-se no convívio, 

entrecortado de sono, com os monstros grosseiríssimos que o habitam‖ (G: p.98. 

Grifos nossos). Paleta que mais do que nunca se tornará sombria e melancólica, porque 

consciente da fugacidade e precariedade do tempo e da vida, e igualmente dos absurdos 

existenciais, porém também cônscia da necessidade de transformar a vida em arte 

imorredoura. Pensamos que é isso que D.Francisco materializa nas pinturas da sala de 

jantar do andar térreo da Quinta. Nelas, o pintor consubstanciará todas as imagens que, 

até ali, fustigaram o seu olhar e a sua imaginação. Revela-nos Fayga Ostrower: ―Conta-

se que naqueles anos Goya andava pelas ruas de Madrid e Saragoça, anotando e 

testemunhando as pessoas sendo fuziladas, enforcadas, esquartejadas, homens diante de 

suas mulheres, mulheres violentadas e mortas diante de seus filhos, montanhas de 

mortos‖ (OSTROWER: 1990, p.494). 

O primeiro e maior monstro a surgir nas paredes da Quinta será Saturno: o deus 

e, paradoxalmente, o monstro a encarnar o fero tempo. Num fundo negro, com ―olhos 

sanguinolentos‖, avulta a sinistra figura de ―Saturno devorando seu filho‖ (1820-3):  

 

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 a uma sorte 



 igual, ínfimos números da eterna procissão dos que nascem para matar, 

 produzindo aqueles que na sua hora haverão de os assassinar também, 

 de tudo não restando mais do que o amarelado sulco de soro e pus. (G: 

 p.44-5. Grifos nossos) 

 

 

 Não é sem razão que essa pintura será uma das primeiras a serem pintadas, 

descritas e recriadas pela pena do Pesquisador/Mário Cláudio, que textualiza e atualiza, 

através do processo da ekfrásis, a pintura de D.Francisco no discurso narrativo que 

revela o decurso de sua vida. A imagem de ―Saturno devorando seu filho‖ - filho que na 

narrativa será substituído pela filha, isto é, por Rosarito, - se configurará como a 

alegoria que irá perpassar toda a narrativa, pois ela é indiciadora da relação dialética que 

se travará entre os dois polos da constelação de Gêmeos: entre Pólux/Rosarito/Castor, o 

que representa e oscila entre ―a pulsão da vida‖ e da luz, num primeiro momento, para 

depois ocupar o lugar da sombra e da morte- já que ela, como artista medíocre, ficará no 

ostracismo-, e Castor/D.Francisco/Pólux, o que oscila entre ‖a certeza da morte‖ e da 

sombra, por conta de sua decrepitude física, mas que, em função da consciência da 

fugaz passagem do tempo, da voracidade de Saturno, metamorfoseará o fim em início, 

pois o fim da vida física fulgurará na vida da arte. Interpreta Dalva Calvão: 

Como duplos antagônicos, eles se confrontam e se polariza, se 

 completam e se distanciam, numa mútua e constante disputa pelo 

 domínio sobre o outro, da qual nem sempre sabemos quem sai vencedor. 

 Indicia-se aí uma possível explicação para o título do livro, remetendo-

 nos à constelação que configura a identidade e a diferença entre os 

 mitológicos Castor e Pólux, gêmeos incompletos, ou antagônicos, uma 

 vez que se diferenciam fundamentalmente pela condição divina, ou 

 imortal, de um e a precariedade humana do outro. (CALVÃO: 2004, p.2) 

  

É o tempo da velhice e da doença de D.Francisco confrontado com o da 

exuberância jovial e efervescência hormonal da menina. O horror do olhar esbugalhado 
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, portanto da morte, é expresso com todo pavor e toda intensidade. Vemos, 

então, os olhos ―brancos‖ da morte/Saturno/tempo cintilando na cor negra da vida da 

arte. Observa Theresa Abelha: 

O tempo, o espaço e a obra do pintor se entrelaçam em torno das 

 questões de sedução, interesse e poder, condicionadas pela degradação 

 física do protagonista. O jogo de poder entre as personagens se expõe 

 como jogo do duplo, de modo que elas se organizam simetricamente, 

 reproduzindo o binarismo inscrito no mito dos Dióscuros, ao formarem 

 pares similares ou antagônicos, simultâneos ou alternados. (ABELHA: 

 s/d, inédito) 

 

 D. Francisco e Rosarito compõem, então, os dois polos opostos e 

complementares, Castor e Pólux, tensão entre a vida e a morte, a luz e a sombra, o 

princípio e o fim: a juventude de Rosarito veio a se contrapor e a dar maior visibilidade 

à fragilidade física e psíquica do velho pintor. Porém, se a jovialidade da garota revelou 

a debilidade do corpo senil de D.Francisco, veio, igualmente, dar vazão à sua onda 

criativa. Se a morte se tornou tão indisfarçável no corpo mediante a decrepitude física, 

também se revelou frutífera e renovadora nos outros e novos materiais, bem como nas 

novas técnicas aprendidas e desenvolvidas pelo artista. Os passeios pelo campo com 

Rosarito iam desvelando ao velho, completamente surdo, uma renovada sensibilidade 

do olhar, uma atenção aos ínfimos detalhes, às cores de coisas e de objetos e de bichos, 

faziam com que o velho pintor renascesse para a vida da arte: 

Preferi não lhe ripostar, e à semelhança do que haveria de se tornar 

 tradição ia eu designando com a ponta da bengala, o que admitia ser 

 digno de lhe merecer o interesse, uma lesma brilhante, um cogumelo 

 mumificado, um pedaço de quartzo puro. (...). Ali seguia com a filha 

 que nunca tivera, vivendo 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. (G: p.23-4. Grifos 

 nossos) 
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 A alegoria de ―Saturno‖ atualiza o mito do deus do Tempo para os romanos e do deus Cronos para os 

gregos, deus que devorava os seus filhos tão logo eles nascessem. 



Mais uma vez evidenciam-se as duas pontas da constelação de Gêmeos: o 

começo e o fim. Para que um nasça é preciso que o outro morra. Para que uma jovem 

aprendiz, como Rosarito, aprendesse, seria preciso que um velho, todavia experiente 

mestre, como D.Francisco, tivesse a paciência de ensinar. É na oficina do padrasto que 

Rosarito aprende as primeiras lições de desenho: 

 

Pedia-lhe que se sentasse, sossegadita no seu bibe, metia-lhe nas mãos 

 um livro de estampas. E enquanto se botava a 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. (G: p.25. Grifos nossos) 

 

  

No encontro e confronto de D.Francisco com Rosarito, há a emergência de 

permanecer na vida da arte e, ainda que só, paradoxalmente, subverter e afrontar a força 

inexorável de Saturno: ‖Decorreram duas semanas, prossegui nos empastes daquele 

Saturno que me assombrava os dias. Ampliava-se o velho, louco como nunca, por 

dentro de mim e para além do meu inferno.‖ (G: p.39). No fragmento acima citado 

podemos ver que não só com atenção, com cuidado, mas também com extrema 

delicadeza tratava o velho a menina. Amor e ódio, sombra e luz, morte e vida a 

desvelarem o traço e o estilo inconfundíveis de Francisco de Goya.  

 Rosarito, ao revelar para D.Francisco a morte do corpo, igualmente revela a 

vida da arte, pois será da relação com a menina, aquela que extrairá o pintor a 

motivação para selecionar e escolher novos materiais para produzir suas novas matérias-

temas. Se a proximidade com a pequena despertava nele a nostalgia do desejo sexual, 

todo o impulso daí advindo, toda a libido do velho artista acabava por se desviar para a 

invenção de novas matérias-primas para os seus novos temas, estes que foram, também, 

potencializados por conta da tensa e perversa, porém, produtiva e criativa, relação com a 

                                                                                                                                                                          

 



pequena aprendiz. Uma relação sexual real estaria, obviamente, interditada, por duas 

inequívocas razões: primeiro, encontrava-se ele, praticamente impotente; segundo, 

Rosarito, além de ser quase uma criança, era quase filha dele, era sua enteada. Mas será 

ela que dará prosseguimento à curiosidade artística que um dia o habitou e, ainda, o 

habitava. Todavia, a curiosidade do velho artista não se volta para temas inéditos, 

porque percebemos que os seus temas se dobram sobre si mesmos, como, por exemplo, 

no tema das bruxas e feiticeiras: a novidade consistirá no emprego de inéditos materiais-

selecionados e escolhidos em meio às ruínas dos desastres da guerra,- na invenção de 

novos matizes para a tinta negra, bem como na aplicação das cores nas telas e paredes a 

partir de novas técnicas em voga no início do século XIX, como, por exemplo, a al 

secco. Por ser desenvolvida à base de óleo, levava mais tempo para secar, 

diferentemente do afresco, possibilitando ao pintor que fizesse retoques e revelasse uma 

certa espontaneidade no uso da cor aplicada ao tema. Assim, conseguia explorar, de 

modo mais intenso, o jogo do claro-escuro que daria maior e melhor expressividade à 

dramaticidade dos temas pintados. Temas que traziam inscritos na forma o conteúdo, o 

contexto, igualmente dramáticos e agônicos. Com Rosarito, D.Francisco ainda vivia, 

renascia e aprendia, tinha a consciência de que a morte do corpo se transformava na 

vida da arte. Não sem razão, aos 82 anos de idade Goya afirmava: ―Aún aprendo.‖ 

(Apud OSTROWER: 1997, p.34).  

 Enciumado ao ver a enteada a investir em seus primeiros jogos de sedução, ao 

segui-la um dia, vai ficar furioso ao flagrá-la numa relação sexual com um homem 

estranho. O assombro diante da cena vai se assemelhar ao que o pintor experimentou 

diante do horror do massacre imortalizado pela tela intitulada ―O Três de Maio‖, 

pintado no ano de 1814. Diz-nos D.Francisco: ―E agora ouçam o que vos conto porque 

nunca mais o repetirei. Enquanto se enfiava Rosarito, apanhando as saias, pelos dentros 



do maciço de canas, e o coração me batia no peito como nem sequer me sucedera diante 

dos fuzilamentos de Maio‖ (G: p.36). A suposição do estremecimento e do pavor do 

pintor de ver Rosarito se entregar a um homem jovem e viril possibilitou ao escritor 

rememorar um dos momentos mais sangrentos da Guerra de Independência que foram 

registrados por Goya nas duas grandes telas já mencionadas. No entanto, mais que isso, 

a cena narrada e a confissão do pintor reforçam a dimensão ficcional da biografia 

apresentada, uma vez que tal passagem indicia a livre imaginação do autor, ou do 

narrador, em sua autonomia criativa, em sua aventura de, a partir de indícios, interpretar 

os sentimentos, nunca confirmados, do pintor diante da transgressão da menina. 

 A conturbada relação do pintor no fim da vida com a menina, na flor da idade, 

revelar-se-á também no medo infligido por D. Francisco a Rosarito mediante as 

imagens de bruxas, demônios e sabás pintados nas paredes da Quinta. O medo iria 

constituir, tanto para D.Francisco (medo da morte, sobretudo) quanto para a aprendiz, 

um recurso para estimular a criatividade: 

 

Nada como o medo, o apaixonante medo, para espicaçar a invenção de 

 uma criança. Conte-se-lhe uma boa história de bruxa, e tê-la-emos 

 suspensa das suas brincadeiras, imóvel num terror gelado e quente. 

 Rosarito deu de caras com aquela enorme feiticeira, ao entrar-me pela 

 oficina ainda não inteiramente instalada na Quinta. A megera pontificava 

 no centro de uma velha tela, presidindo a um sabbath invernal. Dois 

 morcegos esvoaçantes erguiam-lhe nos ares o manto da cabeça, ela 

 descerrava a boca de dentes ralos, projectava em volta os tições das 

 pupilas circundadas por viciosas olheiras, e espetava uma agulha fininha 

 no costado de um recém-nascido nu. (G: p.25. Grifos nossos) 

 

  

 A descrição de uma tela na qual figuram bruxas de ―viciosas olheiras‖ que 

espetavam ―agulha fininha no costado de um recém-nascido nu‖, decerto, faz alusão a 

várias gravuras, murais e telas que Goya pintou, como, por exemplo, ―O Sabbath das 

Bruxas‖, de 1797-98, tema retomado nas famosas Pinturas Negras sob o título ―O 



Grande Bode‖, de 1820-23. ou, ainda, sob outra tradução ―Aquelarre-Sabbath das 

Bruxas‖. A crítica feita pelo pintor às obscuridades intelectuais e superstições na 

Espanha de seu tempo se evidenciará na descrição realizada pelo Pesquisador da tela 

intitulada ―A Peregrinação a Santo Isidoro‖, que viria a ser pintada no salão do andar 

térreo da Quinta del Sordo numa parede oposta à d´―O Grande Bode‖. Nela vemos, num 

fundo negro a nanquim, portanto, extremamente negro, um grupo de peregrinos 

amontoados, boquiabertos, de olhos arregalados, como se estivessem em transe. Uma 

população quase que totalmente, digamos, controlada ideologicamente pelos efeitos 

entorpecentes da fé.  O pintor mostra nesse mural toda a sua indignação e revolta com o 

que entendia ser uma das causas do imobilismo e atraso intelectuais e científicos de seu 

país:  

 

―Que homens‖, pergunta a si mesmo, ―serão afinal mais desprezíveis?‖ 

 Aplica as tintas grossas com as broxas que se lhe volveram 

 indispensáveis, recorre a uma trouxa de trapos para as espalhar, e não 

 mede, nem corrige, nem analisa, nem se compraz. Iguais a ele, de carne e 

 de fezes, serão os parceiros de pesadelo. Cospe-lhes na cara o ódio que 

 lhes devota, guarda-se de que lhe escarrem no rosto, indignados com o 

 retrato. E nem assim o ódio se lhe esvai, crônico e excruciante, de 

 pertencer à tribo comum. (G: p.59) 

 

  A fé e as superstições extremadas que serviam de suporte ideológico aos mandos 

e desmandos do rei iriam fazer, segundo Goya, com que as sombras obscurecessem as 

Luzes do pensamento científico e filosófico, as quais poderiam vir florescer no chão 

espanhol. Bruxas, Diabos, ruínas, corpos putrefatos, mortes, sabás, a escuridão, e outras 

imagens e temas semelhantes aparecem como alegorias de um tempo falhado, 

desconcertado, agônico.  

  As bruxas e feiticeiras e Diabos desvelariam também uma nova sensibilidade 

moderna, por parte do artista, em que para a feiúra e para o grotesco convergissem o 



belo moderno em contraponto ao belo clássico. Este constituído de simetria, ordem e 

luz. Aquele, de dessimetria, desordem e sombras. Em meio a paisagens desoladas, 

ruínas, escombros, corpos despedaçados e mortes e mais mortes, a arte não podia ficar 

imune. A natureza e o homem se constituíam imperfeitos, então, a arte não podia se 

mostrar mais perfeita do que eles. O pincel não podia enxergar melhor do que o olho, 

como o próprio Goya declararia.  

Como dissemos, D.Francisco e Rosarito se apresentam como as duas cabeças da 

constelação, atualizando os dois polos de atração e repulsão da mesma. A tensão entre 

os dois polos que se atualiza, a partir do mito dos Dióscuros, demonstra que uma estrela 

só se revela em toda sua dimensão quando confrontada com sua outra parte dentro da 

constelação. Assim, percebemos que o todo de uma personagem só se desvelará nos 

complementos ou antagonismos identitários que podem ser encontrados nas outras 

estrelas-personagens. 

D. Francisco se configura o centro de estabelecimento das relações identitárias 

com as outras personagens, a saber, D. Leocádia, D.Beltrán, Arrieta, Simón e o 

Pesquisador. D. Leocádia, assim como D.Francisco, Rosarito e o médico Arrieta 

existiram de fato. Já o cachorro D.Beltrán, o Jardineiro e o Pesquisador são personagens 

fictícios. 

Leocádia é a amante de D.Francisco, mãe de Rosarito. Segundo a perspectiva da 

mente atormentada do pintor, as duas viviam tramando contra ele e torcendo para que 

morresse logo para que elas ficassem com sua herança. Rosarito vivia chamando-o de 

velho mouco e, para o aborrecer e entristecer, deu sumiço em D.Beltrán, entregando o 

perro num hospício onde os doentes acorrentaram e maltrataram perversamente o 

animalzinho. De outra feita, D.Francisco a pegou torturando o pobre do bicho com 

urtigas. Por essas e outras, o velho odiava as duas. Tal relação conturbada e ambigua, 



como foi demonstrado na análise da relação D.Francisco e Rosarito, contribuiu para a 

produção de alguns de seus trabalhos nas paredes da Quinta. Leocádia, assim como a 

filha, às vezes só suportava o velho. Considerava-o ranzinza e rabugento. Achava que 

D.Francisco deixava à mostra as suas bruxas e sabás só para amedrontar e ameaçar a 

menina que, aliás, junto com a mãe, aparecia representada como bruxa ou feiticeira nos 

quadros. Ele também, às vezes e por vingança, se recusava a aceitar, à noite, as visitas 

da amante ao seu quarto e à sua cama. Diz-nos D.Francisco:―Haviam-se tornado 

entretanto mãe e filha absolutamente inseparáveis. Sempre em segredinhos, atirando-me 

miradas de revés, andariam organizando, suspeitava eu, os magnos festejos da minha 

morte‖ (G: p.106). 

D.Leocádia interessada, segundo D.Francisco, somente em seu dinheiro e 

herança achava as pinturas realizadas nas paredes e tetos da Quinta horrorosas, de mau 

gosto, e lamentava que o pintor não se dedicasse mais a pintar quadros coloridos, 

alegres, cheios de vida que agradaram e continuariam a agradar o gosto régio e burguês, 

possibilitando, assim, um maior enriquecimento por parte do artista. Numa carta 

dirigida a um certo Senhor Mister Hoogen, D.Leocádia reclama do tratamento dado a 

ela e à filha por D.Francisco, bem como de um quase total esquecimento de seus nomes 

no testamento do pintor:  

 

Do desarranjo dos sentidos do tirano que nos escraviza, e ao qual, e 

 apesar de tanta desconsideração, prosseguimos devotando, já não digo o 

 carinho, mas os cuidados que reclama de nós a sua provecta idade, e mais 

 os achaques, e mais a surdez completa com que a Providência Divina o 

 quis castigar, do dito desarranjo falariam as pinturas abjectas com que 

 resolveu o implacável cavalheiro, desprezando a beleza dos seus 

 trabalhos de antanho, e os bons proventos que deles sempre adviriam, 

 cobrir as paredes desta morada de horrores. (G: p.103. Grifos nossos) 

 

  



D. Leocádia, contrapondo-se a D.Francisco, representaria o passado, a tradição, 

a visão clássica da arte e do belo, bem como a perspectiva de quem vê no trabalho 

artístico apenas um modo de enriquecer, senão, o de ter ―bons proventos‖. Ela 

considerava ―pinturas abjetas‖ a nova, diferente e moderna maneira de ver e representar 

a vida e o mundo de D.Francisco. Mas este, absolutamente mouco, gravemente doente, 

já não pintava para deleite da sociedade ou para obter ―bons proventos‖, ele pintava 

única e exclusivamente para si mesmo. Longe das obrigações das tarefas régias e do 

jugo da Igreja, em seu autoexílio, D.Francisco- Goya nas dobras ficcionais- ousou criar 

e pintar em liberdade ―para seu próprio prazer‖ (HUGHES: 2007, p.434). Diríamos, por 

prazer e desabafo, pintando, às escâncaras, todos os fantasmas que o habitavam, fossem 

eles pessoais ou coletivos, e todo o horror e terrorismo que ele experienciava tanto em 

seu âmago quanto fora dele:  

 

 E remexia na ideia o caldeirão das substâncias 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, de mastodontes que na noute se esboçavam, mas que 

 iam permanecendo, comparsas em quem tropeçava, que o levavam de 

 rastos para o seio dessas broncas chusmas a que pertenciam. (G: p.30.

 Grifos nossos) 

 

 D.Francisco confeccionava, no outono da vida, ―um Inverno de pigmentos‖ para 

produzir o inferno psíquico e social em que se encontrava. Porém, com este ―Inverno de 

pigmentos‖ conseguiu pintar a primavera, ou seja, a vida e o melhor de sua arte. O 

narrador/Pesquisador desvela ao leitor o seu processo de criar e expressar todos os seres 

desprezíveis, fossem homens reais ou fantasmas existentes em seu inconsciente, nos 

subterrâneos de sua alma, a fustigarem os seus medos, pavores, pesadelos, delírios: 

 



―Que homens‖, pergunta a si mesmo, ―serão afinal mais desprezíveis?‖ 

 Aplica as tintas grossas com as broxas que se lhe volveram 

 indispensáveis, recorre a uma trouxa de trapos para as espalhar, e não 

 mede, nem corrige, nem analisa, nem se compraz. Iguais a ele, de carne e 

 de fezes, serão os seus parceiros de pesadelo. (G: p.59) 

 

   

Analisa Thereza Abelha: 

 

Se a ―modernidade‖ se opõe à tradição que fixou os códigos da criação 

 artística, a ―modernidade‖ pictórica consiste em romper as regras da 

 representação, mostrar menos, desordenar a visão, ou nada mostrar, para 

 dizer mais. Goya em sua fase final, ensina-nos o texto de Gémeos, 

 ―aplica as tintas grossas com as broxas que se lhe volveram 

 indispensáveis, recorre a uma trouxa de trapos para as espalhar, e não 

 mede, nem corrige, nem analisa‖ (p.59) seus motivos, perturbando, 

 assim, a representação. Sem se preocupar com a definição de contornos e 

 proporções e utilizando o negro como cor básica, imprimiu a sua obra a 

 lógica da visão imperfeita, marcada pela subversão dos materiais que a 

 estruturam, o que é próprio das vanguardas, com a finalidade de revelar 

 que a representação é sempre falaciosa, resultado da trapaça artística. 

 (ABELHA, s/d, inédito) 

 

  

 A amante também seria pintada por D.Francisco numa sala do primeiro andar 

da Quinta. Ela aparece na pintura intitulada ―A Leocádia‖, de 1820-23. Porém, 

novamente, os temas da melancolia e da morte que rondavam a Quinta e a alma do 

velho pintor reaparecem nesse trabalho. A mulher é representada, não só trajando um 

vestido e um véu negros bem como se amparando na imagem de um túmulo. Essa tela é 

descrita pelo Pesquisador assim: 

 

Ele dispôs tudo para que se postasse Dona Leocádia, pensativa como 

 compete à guardadora do lume, ao lado da escada conducente ao piso de 

 cima. Viúva muito jovem, mais roubada da continuidade dos seus 

 projectos do que do conforto de um afecto profundo, haverá de ficar ela 

 na meditação dos escassos anos perdidos, não do sentido daqueles que 

 vieram a caber-lhe. Na tumba a que se encosta, zeladora da reputação de 

 inconsolável que melhor lhe servirá a consciência, dura um punhado de 

 ossos oxidados, duas botas carcomidas, os sete botões de alpaca da farda 

 com que foi honrosamente sepultado o seu defunto. (...) Quando Dom 

 Francisco retratou deste modo Dona Leocádia, exigiu não a ver durante 

 uma semana inteira. Importava-lhe a condição de amante, não os dias que 

 lhe competiam. (G: p.77-8) 



 

O velho, ao criar uma tensão com o regime de luz clássico, desvela numa 

―nuvem de sinistros visitantes‖ ―entenebrados‖ e ―de trapos e de carvões‖ a mais 

enigmática, tenebrosa e sombria face e fase de sua arte nova e moderna. 

D. Beltrán aparece como a personagem-estrela que complementa D.Francisco 

em sua condição de abandonado e solitário existencial. Ele é o cachorrinho que 

apareceu na Quinta com um magote de ciganos, e a quem o pintor adotou e alcunhou de 

D.Beltrán. O perro, ao contrário da maldade e hipocrisia de Rosarito, se tornou um 

amigo e companheiro leal e fiel: ―Eu adoptara Dom Beltrán, se bem que não desejasse 

que o soubesse quem quer que fosse‖ (G: p.31). O pintor sentia e nutria por ele um terno 

e fraterno carinho e o considerava  ―companheiro sem queixas, nas fibras secretas do 

coração‖ (G: p.107). E a relação de amizade e ternura estabelecida entre o pintor e o seu 

perro ensejou, por conta da triste e dolorosa morte do bicho, que fosse recriada, pela 

pena plástica do romancista, a tela ―O Cachorro‖, de 1820-23. Pintada no andar superior 

da casa, mostra um solitário cachorro de olhar triste e melancólico sendo soterrado por 

um monte de areia. A tela, dividida em dois planos em que aparecem uma cor amarela 

no segundo e um amarelado tendendo para marrom avermelhado no primeiro, mostra 

somente a cabeça do bichinho e os seus olhos que, parecem, sob a ameaça premente da 

morte, pedir socorro. Não estaria D.Francisco representando na imagem do perro um 

pedido de socorro do exílio de dor, silêncio e solidão em que se encontrava? Assim o 

pintor, a velar e a preparar os funerais de D.Beltrán, nos dá a ver a morte de seu 

amiguinho e, talvez, a sua própria: ―O físico porém não se precipitava, antecipadamente 

medindo o peso das palavras com que não ignorava ir traçando, não somente o destino 

de um cão, mas o resto da extensíssima vida do próprio dono dele‖ (G: p. 110). 



Morrendo o cãozinho, e dessa forma experimentando a morte na morte de D.Beltrán, 

assim o melancólico velho descreve o funeral de seu amigo e, igualmente, o seu: 

Minuciosamente punha-se assim a preparar os funerais de Dom Beltrán. 

 Avançariam os frades capuchinhos de círio alumiado, de corda à cinta 

 que arrastasse pelo chão. E secundá-los-iam os grandes do Reino, de 

 veludo e de crepes, anunciados por pajens que arvoravam o pendão com 

 as insígnias das casas respectivas. Caminhariam depois os indigentes dos 

 hospícios, e o povo que desejasse agregar-se à procissão. E no ataúde, 

 amortalhado num pano de damasco amarelo, decorria perante o espanto 

 dos circunstantes Dom Beltrán, e encomendariam a sua alma os 

 familiares do Santo Ofício, balançando turíbulos donde ascendia o fumo 

 do incenso. Confundidos na sua arrogância, na sua inveja e na sua 

 boçalidade, assistiriam ao desfile as duas mulheres que me envenenavam 

 os últimos momentos, mordendo-se de raiva e de despeito, de pulsos e de 

 tornozelos lacerados pelas grilhetas que as prendiam. E ao toque das doze 

 badaladas, quando o ar da meseta sob o quarto crescente se satura dos 

 que andam penando sem descanso, baixaria o cadáver de meu perro à 

 pútrida cisterna do panteão dos Reis. (G: p.113-4) 

 

  

 A Quinta del Sordo, como metonímia da vida pessoal e da Espanha de 

Goya/D.Francisco, aparece, permanentemente, como já dissemos, assombrada com 

inúmeros fantasmas e visitada pela morte. A morte espreita a casa e o velho, e através 

da morte são estabelecidas as relações do pintor com os que o cercam, sejam essas 

relações de ódio, amor e de perversidade, como as que ele mantinha com Rosarito e 

Dona Leocádia, sejam as de amizade, cumplicidade e fidelidade, como as que ele 

mantinha com D. Beltrán, com o médico Arrieta ou com o jardineiro Simón. 

Constataremos, igualmente, que será a presença da morte tão constante na fase última 

do aragonês que irá transtornar o modo de ser e de pensar do Pesquisador, levando-o a 

desenvolver, pelo igual medo e pavor da morte inscritos nas Pinturas Negras, uma já 

mencionada reação de profundo mal-estar físico e psíquico. Talvez por perceber que o 

tempo e o espaço de desordem, desconcerto e de ruínas não seriam só os do pintor mas 

também os dele, isto é, os dos idos dos anos cinquenta do século XX na cidade de 



Madri, Espanha, bem como, pode-se supor, que também sejam os do escritor Mário 

Cláudio, de quem o Pesquisador se apresenta como alter ego. 

 Em 1819, como já foi dito, por meio de uma doença grave e misteriosa, Goya 

quase morreu. Dizem que essa misteriosa doença decorreu da que ele teve em 1792 e 

que o deixou completamente surdo. Este fato é recriado na ficção biográfica de Mário 

Cláudio mediante a amizade que D.Francisco vai estabelecer com o médico que, 

atenciosa e carinhosamente, cuidou dele após longo período de enfermidade: ―O médico 

prestava-me atenção que eu não discernia em mais ninguém‖ (G: p.122). Esquivo a 

médicos, como seu duplo Goya, assim como nos revela Hughes, diz o personagem: 

―Recusei terminantemente quanto médico sabichão me propunham, capaz de tratar o 

que se me afigurava intratável‖ (G: p.121), D.Francisco logo se afeiçoou àquele que, 

como D.Beltrán, se revelaria de uma ternura ímpar para com ele: ― Mais eis que me 

adentrou uma manhã pelo quarto adentro um cavalheiro alto, envergando uma bela 

sobrecasaca cor de pinhão, e se impregnou o ar de um aroma adorável de alfazema.‖ 

(G: p.121. Grifos nossos). O doutor Eugenio Garcia Arrieta ou, simplesmente, 

Dr.Arrieta, pela luz que trouxe numa ―manhã‖, portanto, pela vida, e pelo desvelo com 

que tratou o pintor, irá ser representado por Goya num trabalho chamado ―Auto-retrato 

com Dr.Arrieta‖, de 1820. Observa-se no quadro o desvelo de um amigo médico para 

com o seu paciente, trazendo este novamente para a luz da vida. Esse desvelo evidencia, 

mais uma vez, a luta desse paciente contra a morte. Morte que o pintor autorretratou em 

seu próprio corpo doente. Todavia, se a retratou não o fez para a ela se render, mas a ela 

resistir. E novamente presenciamos o duelo entre Castor e Pólux. Goya aparece no 

retrato ao lado de Dr.Arrieta. Este, agarrando o pintor pelo ombro, oferece-lhe um copo 

com algo que parece ser um remédio. Quase desfalecido, como se estivesse a agonizar, 

o doente se agarra aos lençóis da cama, como se se agarrasse ao último fio que o atasse 



à vida. Os dois aparecem em primeiro plano em fundo negro. Atrás deles, nas sombras, 

a contrastar com o branco do lençol da cama e da camisa de dormir do pintor, se 

encontram sinistras figuras. Alguns críticos dizem ser amigos do pintor, outros dizem 

ser uma das figuras D.Leocádia. Difusas nas sombras, de fato, parecem ser criaturas 

fantasmagóricas como a maioria que visitava a Quinta assombrada. 

 É assim que o quadro ―Auto-retrato com o Dr. Arrieta‖ é descrito e recriado no 

texto que se quer a dobra ficcional da vida de Goya: 

  

Quatro meses decorridos, entretidas conversações inúmeras com aquele 

 anjo que o destino me proporcionara, descia eu ao estúdio. E uma tarde 

 houve em que não me contive, e o intimei neste tom que bem sabia não 

 admitir réplica: Deixe-se ficar aí na minha frente, Arrieta, será o tempo 

 apenas de me fixar em três ou quatro traços do seu rosto, e o cenário, não 

 duvide, já o guardo eu, e religiosamente, na memória‖. E pintei-o enfim, 

 amparando-me num quase abraço, quando me acamava ainda, e 

 arrepanhava eu o lençol no convulso gesto dos agonizantes, e me 

 achegava ele amorosamente o copo do soluto, e hesito entre a vontade 

 que me assistia, se a de beber o remédio que me ganharia a cura, se a de 

 permanecer sob a proteção de quem me interpelava. Declarando-me 

 definitivamente restabelecido, abalou aquele companheiro, rodeado pelo 

 inconfundível aroma a alfazema. E mandei-lhe o retrato, envolvido num 

 lindo pano-de-arrás, e quedei-me a imaginar a breve cintilação da mirada 

 que tanto compreendia, e em suma sem que falasse, ao descobrir a 

 dedicatória que eu lhe opusera, ―A seu amigo Arrieta pelo acerto e 

 esmero com que lhe salvou a vida.‖ (G: p.123-4) 

 

 

Simón, melancólico e deprimido por todos os males e desastres ocorridos com 

ele, sua família e com todo povo pobre e oprimido de seu tempo, não suportará a 

pressão dos acontecimentos e se suicida por enforcamento: ―Ao cabo de três anos, 

fatigado de um mal que pertencia mais à alma do que ao esqueleto, principiou a 

manifestar Simón indícios de clara degenerescência do comportamento‖ (G: p.66). A 

narração da morte do jardineiro, pela voz do narrador em 1ª pessoa/D.Francisco, recria a 

gravura, também dos ―Desastres da Guerra‖, intitulada ―O Enforcado‖. Diz-nos ele: 



 

Atravessei com a pequena o jardim do nosso amigo, e juro que se me 

 afigurou aquele espaço estranhamente frio e solitário. (...). E um melro  

 cantava com uma euforia nervosa, impaciente por estatuir o cumprimento 

 de um presságio, ou o advento de um cataclismo natural. (...). 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, mal presas pelo fio de sisal, até à 

 altura dos tornozelos encardidos. (G: p.67) 

 

  

 Se D.Francisco dividia com Simón os ―longínquos segredos de horror‖, dividia 

também um jardim e a fertilidade da vida em forma de cores, flores e perfumes: ―Era 

um jardim sem tamanho inteligível, um perpétuo aroma que não se explicitava.‖ (G: 

p.62). Um jardim que os unia não só pelas várias faces da morte que os rondavam na 

Quinta mas também pela cumplicidade de, a quatro mãos, construí-lo como se a uma 

fraterna utopia. A de Simón a de ver levantar, do mesmo chão que tragara o moço de 

―rosto de leite‖, e a todos os iguais a ele em destino e sorte, o aroma das flores, bem 

como o da vida. A de D.Francisco seria a de ser esse jardim ―um coração de silêncio 

que ninguém pressentia‖. Talvez o jardim de silêncio em que se tornou sua Quinta del 

Sordo, porém, um silêncio que reverberaria do seu jardim-obra, mediante o aroma das 

flores a se expandir e a se comunicar com outros e os Outros, o grito de silêncio dos 

homens de seu  tempo, bem como os de todos os tempos, porque esse grito daria a 

dimensão da angústia que habitava e habita a consciência que o ser humano tem da dor 

e da solidão e da finitude. Revela-nos Simón a dialogar sobre o jardim com 

D.Franscico: 

 

 Há-de ser o jardim que merecemos os dois, tu que pintas o que não 

 entendo, eu que vivo o que não entendes tu, um jardim de frescura e de 

 perfume, e nele sepultaremos, meu irmão, a lembrança de tantos 

 mortinhos, tantos e tantos que formam uma fila que vai de nós ao 

 princípio do Mundo, quando nos inventou o Senhor à Sua imagem e 



 semelhança, e como tu representou este céu azul, e subirão para Ele os 

 ramos do nosso jardim, e quem sabe se nos dão Ele os ramos do nosso 

 jardim, e quem sabe se nos não irá acolher, olha a primeira andorinha, 

 acabada de chegar. (G: p.64) 

 

 Um jardim em que vivificariam as flores do bem e da vida. Simón se liga a 

D.Francisco por, semelhante ao pintor, dar vida às formas existentes no mundo: 

―Ganhavam forma os canteiros, e assumiam cor e perfume as espécies de que o homem 

cuidava‖ (G: p.65).  

Na forma-jardim de D.Francisco, estaria inscrita a dupla dimensão de sua arte, 

bem como a do Pesquisador e a de Mário Cláudio, ou seja, a ética e a estética, uma vez 

que, nela, estaria a convergência do sonho e utopia pessoais, mas só passível de ser 

concretizada com a participação do Outro de que seria metonímia o jardineiro. 

Jardineiro que aparece, igualmente, como metonímia de todo o resto do povo sofrido e 

morto. Nela estaria o resgate feito pelo pintor a todos os insepultos e anônimos da 

guerra, bem como o testemunho e a redenção das ―dores dos outros‖ que nos chegam 

pelo aroma do jardim-obra de Goya/D.Francisco/Pesquisador-Mário Cláudio. Talvez o 

que venha a distinguir o trabalho da mão de Simón do de D.Francisco- e sobre isso 

falaremos mais no item artepensamento- é o fato de o último ter consciência de seu 

labor. O verdadeiro artista é aquele que, segundo Fayga Ostrower, tem consciência do 

fazer. Ele não só faz, mas também, e sobretudo,  pensa o que faz e como faz. No caso 

dos artistas enfocados por Mário Cláudio, assim como no caso do próprio romancista, 

mediante um jogo intertextual e metalinguístico com a pintura, o pensar se faz no 

momento mesmo do ato, no mesmo gesto, do fazer e vice-versa. 

 Tais reflexões nos encaminham inevitavelmente ao último personagem, o 

Pesquisador. Este que, assim como Simón, divide com o objeto de sua pesquisa, com 

D.Francisco, o ofício de trabalhar com a mão, pois é um acadêmico e está a pesquisar a 



vida e o último período do pintor de ―Dois de Maio‖ a fim de lhe contar a biografia. 

Como escritor e por usar as mãos em seu trabalho, liga-se ao pintor como alguém que 

também terá o poder de vida, mas também o poder de morte sobre os personagens que 

engendra em suas histórias. É mediante a pesquisa, a qual ele está a realizar sobre o 

―trabalho dos anos terminais do artista‖ (G: p.11), que se estabelece o diálogo 

intertextual com a pintura de D.Francisco/Goya. Diálogo que também nos revelará 

como será estabelecida no difuso espaço biográfico neobarroco a tensão metacrítica e 

metalinguistica que o texto suscitará, por meio da pintura de Goya, com o seu próprio 

trabalho como escritor, bem como o modo de ele pensar e, sobretudo, problematizar o 

valor e o estatuto arte, seja ela pictórica e/ou literária, como, igualmente, de discutir a 

questão representacional dentro do espaço da própria representação. O espaço 

biográfico se configura num espaço de autocrítica, autoquestionamento, bem como de 

conhecimento e autoconhecimento. 

Ao entrar em contato com a obra de D.Francisco e sua Quinta assombrada, e de 

descer e atravessar o Hades, como Simón já o fizera ao ciceronear o pintor pelos 

fantasmas, mortes e desastres da guerra, o Pesquisador-biógrafo se sentirá atordoado, 

sem horizonte e, completamente perdido na vertigem causada pelas sombras de Goya, 

iniciará a redação da biografia do artista que se propusera. Porém, o discurso com o qual 

empreende o decurso da vida do artista está habitado pelo medo, pelo pavor e 

insegurança causados pela experiência da morte sentida por ele ao começar a pesquisa 

da fase última do realizador das Pinturas Negras. A desordem, o desconcerto de um 

tempo e espaço de crise, como foram os de D.Francisco, desencadearão uma igual 

percepção no Pesquisador, e revelarão que o seu tempo, os idos dos anos 50, 

igualmente, de crise e desordens de toda ordem (e da ―ordem estabelecida‖)- 

lembremos, por exemplo, a guerra civil na Espanha do século XX. Como um 



profissional da palavra, da linguagem, assim como Mário Cláudio o é, a percepção 

daquele, decerto, se desdobra na deste. Desdobra que se indicia, também, na concepção 

do espaço de criação.  

Após concluir a pesquisa sobre D.Francisco, o Pesquisador-bolseiro, embora 

ainda muito atordoado com a imagem da morte que lhe ficou na cabeça e na alteração 

de sua saúde emocional em decorrência do período em que esteve a visitar a Quinta 

assombrada do velho surdo- ―De uma questão de presenças, da difusa energia do artista 

que viera estudar, é que entendia tratar-se‖ (G: p.116)- ele volta à sua sala e à sua 

diligente mesa de trabalho, a fim de enfrentar o desafio, ao qual se propusera: 

―Regressado ao cabo de duas semanas à sua sala de trabalho, nem por isso saudoso do 

quarto da hospedaria barata, começaria a escrever as primeiras páginas dos últimos 

tempos do pintor‖ (G: p.116). Esta escrita, decerto, será executada com o mesmo afinco 

e disciplina formal semelhantes aos que o pintor dedicou ao seu jardim-obra, e 

semelhantes aos que o escritor Mário Cláudio dedicou e dedica à sua investigação de 

formas e estilo. 

Lembremos da forma-jardim-obra de D.Francisco. Esta que se engendrou de um 

projeto, de um plano, de uma ordem, logo, como um espaço geométrico, criteriosamente 

pensado e calculado, porém habitado por insônias, delírios, pesadelos, fantasmas e 

sombras. O espaço biográfico do Pesquisador, bem como o de Mário Cláudio, é 

construído sob, digamos, a mesma luz da razão clássica, porém também habitado pelas 

sombras, as elipses textuais e semânticas, estas que se disseminam no labirinto das 

múltiplas vozes narrativas, bem como do jogo especular identitário estabelecido entre as 

personagens-estrelas da constelação-romance de Gémeos, as quais foram construídas 

sob a metáfora da tensão do duplo bebida no mito dos Dióscuros.   



Dessa maneira D.Francisco, a dobra ficcional de Goya, aparece numa história 

que está encaixada em outra narrativa em que o narrador, o Pesquisador, aparece como 

personagem, e em que se conta não só a pesquisa da vida e obra de D.Francisco como 

os medos e a insegurança que tomaram conta do acadêmico ao longo de seu percurso de 

trabalho. Sendo, então, o Pesquisador personagem de uma narrativa ficcional, e 

D.Francisco e suas histórias encaixados nela, o pintor e, igualmente, a sua vida surgem 

como ficcionais. Assim, Mário Cláudio solapa e questiona toda e qualquer pretensão de 

veracidade, objetividade, neutralidade, e com a ilusão de que a linguagem, seja ela qual 

for, possa representar o que quer que seja, como, por exemplo, as biografias de artistas 

como as de Tiepolo, de Goya e Amadeo, sem lacunas, de forma completa, inteira. A 

linguagem só pode capturar retalhos de uma vida, um lado do objeto ou da História- 

como muito bem mostra a ficção biográfica de Mário Cláudio-, só pode fazer fulgurar 

por centelhas de lembranças, de memórias, de modo, portanto, fragmentado e parcial.  

Ele questiona, igualmente, o discurso das grandes narrativas tradicionais que se queriam 

totais e totalizantes, detentoras de uma grande e única verdade universal.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.2-Artepensamento: as dobras da obra de arte 



 

(...) Nenhuma obra moderna re-diz ou reformula um 

discurso já garantido por qualquer espécie de 

transcendência (Deus, História, Sociedade). Ela tem que o 

inventar, suscitar a sua própria necessidade, discutir no 

interior de si mesma o ser que quer ser ou que imagina ser. 

Em suma, não há obra moderna sem consciência crítica, 

no sentido de desconfiança em relação ao seu próprio 

projecto )  

 

Eduardo Lourenço
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A Arte surge de nosso desejo de beleza e verdade e de 

nosso conhecimento de que elas não são idênticas.  

 

 Auden
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A mão do artista. 

 

 

  

 

Ao escolher pintores e suas respectivas obras como mola propulsora para 

refletir, repensar e reformular as suas estratégias de criação, e nela inserir uma 

―consciência‖ e dimensão crítica, ou seja, a de ―discutir no interior de si mesma‖, a 

―desconfiança‖ do próprio ato de ser e de escrever, como nos ensina Lourenço, Mário 

Cláudio encetará, consequentemente, um tenso e produtivo diálogo com os estilos 

desses artistas. 

Perceber-se-á que o período último do pintor se revelará por meio da 

apropriação do mesmo regime, tensivo, de luz e sombra que veio a ser explorado pela 

paleta sombria e a marcar o estilo da última fase de Goya. Estilo que, como já foi 

demonstrado, se indicia, também, na escolha do mito e da metáfora dos Dióscuros que 

veio a estruturar a forma do romance, também construída do jogo tensivo de contrastes 

entre os personagens. O autor de Amadeo também veio a elaborar o seu espaço 

biográfico a partir da tensão do clássico, da luz, da razão com a fantasia, com as 
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sombras, da fase saturnina e barroca de Goya. A forma neobarroca de Mário Cláudio se 

assemelha à forma do jardim de D.Francisco: arquitetada dentro de um espaço racional, 

porém habitado por criaturas e imagens pavorosas capazes de desestabilizar a postura 

fria e distante que, num primeiro momento, parecia ser a do Pesquisador. No início da 

pesquisa já se indicia o regime de luz do estilo de D.Francisco. O narrador em 3ª pessoa 

do primeiro bloco narrativo, ao apresentar o personagem Pesquisador, diz: ―Ali se 

achava ele então na hospedaria que ocupava o piso mais alto de um prédio do centro, 

tentando habituar-se às penumbras que transformavam a hora da sesta num corredor 

difícil de percorrer‖ (G: p.11). O narrador em 1ª pessoa do segundo bloco narrativo, isto 

é, D.Francisco, quando chega àquela que seria a sua última morada, observa: 

―Chegamos com as três azémolas e as duas carripanas que transportavam o resto dos 

trastes. Eram cinco e quarenta, e a tarde refrescara um pouco‖. (G: p.15-6-Grifos 

nossos). A hora da chegada marcará a tensão do entrelugar entre o dia e a noite, o claro 

e o escuro, a luz e a sombra. Nesse entrelugar temporal estaria inscrita a passagem de 

um estilo claro, equilibrado, racional, de gosto clássico, para um estilo sombrio, 

confuso, obtuso desordenado, emocional, fantasioso de gosto barroco. 

  A paleta melancólica de Goya o filiaria à estética e ao estilo barroco, e como este 

se configurou como um dos primeiros, senão o primeiro, movimento cultural moderno, 

ele se caracterizaria por recuperar as novidades estéticas do barroco, porém não aceitas 

no século XVII, e por potencializá-las se caracterizaria, igualmente, como um pintor 

que anunciaria a estética moderna. Mário Cláudio ao biografá-lo estaria em diálogo com 

o pintor não só por trazer as marcas e estilo e temas barrocos, mas também por revelar, 

na figura e tempo do Pesquisador uma semelhante época de crises e desconcertos. 

Talvez o mal do pânico do Pesquisador já existisse, possivelmente só tenha sido 
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potencializada pelas imagens da morte representadas nos quadros de Goya: ―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‖ (G: 2004. p.42). Com o mesmo extremo pavor, extrema emoção, ele começaria 

a escrever sobre a vida e obra de D.Francisco, e traria no seu estilo a mesma 

dramaticidade advinda da tragicidade dos temas do pintor, como dirá Fayga Ostrower: 

―O estilo de Goya torna-se mais dramático, ganhando novas ênfases de contrastes de 

claro/escuro e maiores tensões espaciais, que traduzem as tensões emocionais‖ 

(OSTROWER: 1997, p.16). 

 E como a pesquisa do regime de cores e luz, denunciadora dos matizes do preto 

produzidos e utilizados por Goya representados em borrões, manchas e contornos 

imprecisos aparecerão no estilo do Pesquisador/Mário Cláudio? Pela seleção e 

combinação léxica precisas empregadas. Os adjetivos usados nas descrições e recriações 

das telas pela escrita plástica de Mário Cláudio servem para pintar, diante de nossos 

olhos, perplexos, o mesmo horror e monstruosidade das gravuras dos Desastres da 

Guerra, os ―olhos sanguinolentos‖ de ―Saturno devorando seu filho‖, entre outros casos. 

A pena plástica do escritor ainda se mostraria, inapelavelmente, em adjetivos como: 

térreas, monstruoso, gigantesco, hirto, irresistível, omnipotente, amarelado, lúgubre, e 

outros, bem como nos verbos: esburgar, escancarar, esquartejar, quedar, apertar, 

assassinar, devorar, como nos mostra a análise de Loiana Pavlichenko 

(PAVLICHENKO: 2008). As linhas tortuosas que marcaram o estado de espírito e 

estilo do pintor foram desdobradas no estilo da escrita plástica de Mário Cláudio, bem 

como na estrutura elíptica, eclipsada, porque impregnada de fragmentos e labirintos, de 

Gémeos. 



O decurso da vida de Goya, assim como a de Tiepolo e a de Amadeo, como já 

explicamos, só poderia ganhar um sentido possível no árduo labor dispensado por Mário 

Cláudio. Labor consciente que se dobra sobre si mesmo, numa relação de espelho e 

espelho, como diz Lourenço (LORENÇO: 1994), a fim de desconfiar de seus próprios 

caminhos e possibilidades. Não é sem razão que a escrita de Mário Cláudio se 

evidenciará como uma meta-escrita, e esta como metacrítica. Ao encetar um diálogo 

com a pintura, e com a pintura de três específicos artistas que aparecem como 

insatisfeitos e ―desconfiadores‖ do rumo de suas obras, é à consciência crítica e criativa 

que o artista da palavra persegue. Ao indagar os artistas que indagaram e cultivaram a 

dúvida em relação aos seus trabalhos, é também a si que indaga e é também a si que 

provoca ao fazer da dúvida da criação uma questão, e dessa questão a própria criação.  

Isso se indicia em Gêmeos na relação estabelecida entre o experiente pintor e a 

sua enteada, Rosarito. Ela, achando que já era uma desenhista e gravurista nata e que 

não precisaria dispensar tempo a lições e a labores inúteis, pouco se importava com os 

cuidados ou observações de seu mestre. A certeza e a empáfia de Rosarito de ser já uma 

grande artista irritam D.Francisco. Diz ele: ―Que segredos da sua arte poderá comunicar 

um antigo aos que reputar de dignos de os receber?‖ (G: p.26). Ou, então, quando 

reflete: ―Eu queria que a pequena se enganasse no seu contorno, me pedisse ajuda no 

percurso dos dedos ineptos que seguravam a mina, se domasse pelo pranto que haveria 

de transformar o trabalho num grande e visível borrão. Mas ela teimava em não 

recorrer aos meus préstimos‖ (G: p.26. Grifos nossos). 

 D.Francisco quereria que os novos, os aprendizes da arte, como Rosarito, 

desconfiassem de sua segurança, desconfiassem de seu saber, que cultivassem a dúvida 

da criação. Quereria que eles, assim como a menina, tivessem a humildade de perguntar 

aos mais velhos e mais experientes os segredos do ofício. E qual segredo seria esse? O 



de se estar cônscio de não se saber pintar, escrever, esculpir, como nos mostra Blanchot 

(1987), e transformar essa dúvida numa busca, a da vida da arte e transformá-la no 

sentido da vida. O pintor quereria que os aprendizes percebessem que o trabalho e o 

valor da obra de arte e, consequentemente do artista, se revelam no processo da busca, 

na consciência do inacabado do objeto artístico. Inacabado que, como diz Maravall 

(1997), caracterizaria os objetos artísticos da arte barroca. Na dificuldade apresentada, 

traria inscrita em sua forma, a necessidade, por parte do leitor ou espectador, de uma 

maior atenção e desvelo na hora de tentar compreendê-la. Assim, no grau de dificuldade 

imbutido nos artifícios da forma, a arte barroca desencadearia um processo de 

aprendizagem e conhecimento. Talvez, semelhante atitude esteja implícita nos borrões e 

manchas da fase última de Goya. Esta que, até hoje, se constitui como um enigma para a 

maioria dos críticos de arte que se dedicou a ela, como, por exemplo, o biógrafo 

Hughes. Semelhante estratégia também percebemos na arquitetura do espaço biográfico 

neobarroco de Mário Cláudio: espaço fragmentado e prismático,  perspectivado de 

diferentes pontos de vista, porque, assim construído, pode ser penetrado por diversas e 

diferentes entradas, e apresentaria múltiplas aberturas interpretativas, portanto, 

múltiplos sentidos. 

Mário Cláudio, mediante o processo de metalinguagem, meta-arte, metacrítica, 

metaliteratura, também se revela ser aquele que retorna sempre à mesma forma, ao 

mesmo tema, à mesma questão. Ao lançar questionamentos na voz de outros artistas 

mantém acessa a lâmpada da dúvida para continuar a não saber o que é ser um escritor, 

para continua a perseguir, a buscar, a procurar e a doar o sentido da vida à literatura. 

Conta-nos em entrevista o escritor: ―Considero-me um homem que vive com grande 

dramaticidade os problemas de estilo, com uma obsessão do perfeccionismo que é 

amargurante‖ (ABELHA: 1993, p.220). Talvez a mesma obsessão e perfeccionismo de 



estilo e forma buscados por Goya. Podemos citar o caso do pintor ter retomado o tema 

da morte na imagem dos ―olhos esbugalhado‖ de três personagens representados em três 

de seus memoráveis trabalhos: nos olhos de um jovem que golpeia um soldado francês 

no ―O Dois de Maio‖, de 1808-1814, nos olhos perplexos do jovem que diante da morte 

iminente se entrega, num ato de resistência a ela, aos seus algozes no ―Três de Maio‖, 

de 1814, bem como nos ―olhos sanguinolentos‖ de ―Saturno devorando seu filho‖, 

de1820-4. Percebemos que esses olhos agônicos representam a mesma, porém diferente 

imagem do horror diante da morte. Sempre o mesmo tema, todavia, tratado e 

representado de diferente modo.  

Por meio da relação estabelecida entre o mestre e a aprendiz ficamos a conhecer 

as descobertas e invenções de outras tintas, cores e tonalidades, bem como os nomes 

que atribuía a elas o pintor. Com isto o biógrafo nos dá a conhecer não só o processo 

criativo do artista, mas também o quanto de rigor e, sobretudo, de pertinaz pesquisa se 

constrói a permanência da obra de arte. Goya, como Cézanne, morreu pintando porque 

não sabia pintar:  

 

A breve trecho explorava-me os recessos da oficina, fardos que haviam 

sido empilhados há anos, armações de madeira que a humidade se votava a 

desconjurar, pastas de papéis a esmo que o bolor ia picando. Cedo começavam 

todavia a atraí-la outros encantamentos, os fólios que eu mergulhava em 

aguarrás até se tornarem transparentes, a fuligem que mandava retirar do topo 

das chaminés, os nomes que lhe ensinava para as tintas que então me absorviam, 

―terra húmida‖, ―giz encardido‖, ―azeitona esmagada‖. (G: p.26) 

 

  A obra de arte, concebida como processo, existiria antes mesmo de ser 

executada pela mão do artista em tela ou folha de papel. Ela já se engendraria no 

momento em que o artista sai à procura de materiais que, ao serem descobertos, 

selecionados e combinados em cores, matizes, linhas, revelariam o tema. Semelhante 

pesquisa de material para renovar as estratégias criativas, realizará Mário Cláudio ao 



convocar a pintura de Goya para a sua escrita. Ao fazer isso, ele também questionará o 

próprio processo criativo. O escritor, como o pintor, nutre a consciência crítica de que 

não sabe escrever, e por não saber se reinventará no estilo do (s) outro (s).   

D.Francisco, ao chegar à Quinta, perscruta já as cores e a luz com as quais construirá o 

estilo de sua última etapa:  

 

 À luz daquele Fevereiro invulgarmente quente adquiria o terreno um 

amarelo sáfaro que não se me volvia especialmente antipático, amarelo a que os 

vulgares chamariam ―pardo‖, e a aplicariam os de maior exigência o adjectivo de 

―lamacento‖. ―Cor de barrocal‖ aparecia-me como a designação certeira, 

insusceptível de se confundir com outras tonalidades, indesgarrável da região a 

que definitivamente pertence como marca primeira da paisagem. (G: p.17) 

 

 

 Só a luz daquele fevereiro poderia sensibilizar a percepção do pintor para o 

―amarelo sáfaro‖ do terreno, de ―Cor barrocal‖, o nome e a tonalidade que estavam em 

sintonia com os futuros temas dos desastres da guerra e das Pinturas Negras, porque 

―indesgarrável da região‖ e da ―paisagem‖. ―Cor barrocal‖ que, talvez, figure nas 

tonalidades da tela ―O Cachorro‖, descrita em um delírio de D.Francisco ao dar os 

últimos suspiros: ―Numa das paredes do corredor, e no silêncio abafado, luta Dom 

Beltrán, o cão, com o terrível pesadelo, porfiando por se libertar daquela duna imensa 

onde mais e mais se vai enterrando.‖ (G: p. 133) ou na face ―sanguinolenta‖ da 

morte/Saturno. Ou, ainda, no ―pano de damasco amarelo‖ que cobria o ataúde de 

D.Beltrán. 

 Goya, experimentando a morte em todas as suas faces e matizes, livre do jugo da 

Corte e da Igreja, surdo e solitário, dedicou à sua obra a mais completa liberdade 

criadora. Liberdade de ousar inventar novas substâncias como, por exemplo, a 

―fuligem‖ das chaminés, tintas como a ―terra húmida―, o ―giz encardido‖, a ―azeitona 

esmagada‖. Com essa liberdade, D.Francisco ousou enfrentar, de um só golpe, Saturno 



e Átropos: ―Movem-se as três parcas no painel de tintas lúgubres, trocam risos entre si, 

e avança a mais implacável, vogando na extrema ligeireza. Estremece numa gargalhada, 

corta certeiramente o débil fio de prata‖ (G: p.134). 

 Segundo Françoise Dastur (DASTUR: 2002), a consciência do homem de ser 

um ser finito, logo, mortal, se revela na percepção e na relação que ele vai estabelecer 

como um ser no tempo. E será essa consciência de ser finito que vai doar sentido à vida 

deste mesmo homem. Portanto, a existência humana, a vida humana vai se configurar na 

relação estabelecida entre a vida e a morte. É sob o domínio da morte que a existência 

do homem vai fulgurar. É a partir dessa relação que, ao saber-se e sentir-se mortal, o 

homem vai empreender técnicas e dispositivos a fim de transgredir, ainda que de modo 

paradoxal e tensivo, a lei inexorável do tempo e, logo, da morte. Diz Dastur: ―É essa 

experiência da eternidade no próprio seio da duração que sempre se opôs ao prazo 

inelutável da morte como o que seria passível de colocá-la antecipadamente em xeque.‖ 

(DASTUR: 2002. p.7). 

Quais seriam os dispositivos usados por um pintor para se libertar da lei da 

morte? Continuar a pintar e a criar a despeito das circunstâncias adversas como Goya o 

fez. O pintor, através da vida da arte, afugentou os fantasmas da morte e de sua própria 

morte, senão física, mas artística. E conseguiu. Porque os fantasmas não foram ou não 

são só de seu tempo ou pessoais, mas coletivos e universais, porque humanos, e são 

eternos porque permanecem no eterno presente de sua obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5-Amadeo ou sobre as dobras da Casa 

  

 

Amadeo compartilha com Gémeos duas marcas: ambos fazem parte de Trilogias 

e têm como foco principal a biografia de um pintor. Amadeo faz parte da Trilogia da 

Mão. Nela figuram Guilhermina, de 1986, e Rosa, de 1988. Os três romances que 

integram esta trilogia têm em comum a escrita da biografia de três artistas portugueses 

respectivamente: a do pintor Amadeo de Souza-Cardoso, a da violoncelista Guilhermina 

Suggia e a da ceramista Rosa Ramalha. Como já ficou evidenciado no título, este 

capítulo se debruça na análise do romance Amadeo. Mostrar-se-á em que medida a 

escrita de Mário Cláudio se constitui na dobra textual da pintura de Amadeo de Souza-

Cardoso. Buscar-se-á evidenciar em que medida as marcas cubistas deste se insinuam 

no estilo daquele, bem como revelar como os dois projetos e processos estéticos e 

criativos são arquitetados a partir da tensão entre o programa e a vertigem. 

 O espaço biográfico em Amadeo se apresenta como a arte do pintor: móvel e 

movente. Um dos trabalhos do nortenho, em guache, de 1915, intitula-se ―Expositions 

Mouvantes. Corporation Nouvelle‖. Neste espaço se tensionam vários limites, bem 

como se travam várias discussões, a começar pelo questionamento e a esgarçadura de 

fronteiras entre os gêneros discursivos e o desdobrar deste mesmo espaço em outros 

meios expressivos. No caso do romance, o meio expressivo apropriado pelo escritor será 

a linguagem pictórica de Souza-Cardoso, pois Mário Cláudio, ao se apoderar dela, 



apresenta um texto que vai se constituir à imagem e semelhança da obra cubista do 

artista de Amarante.  

 A partir de similar jogo econômico dos meios e do espaço na superfície pictórica 

caro às vanguardas - como nos explica o artista e crítico de arte russo Maliévitch (1878-

1935): ―A economia dos meios pictóricos e a criação de formas novas determinam os 

novos sistemas na arte‖ (MALIÉVITCH: 2007, p.11) -, empreendido por Souza-

Cardoso ao se integrar, a seu modo, é bom deixar claro, às várias vanguardas 

pulverizadas em Paris, Mário Cláudio projeta e constrói uma escrita biográfica de cariz 

cubista. Ele a levanta sob a mesma disciplina, o mesmo rigor, geometricamente 

configurada, porque a ergue pelo viés do olhar de Amadeo de Souza-Cardoso. Como diz 

Cerdeira (CERDEIRA: 2000, p.131), por uma ―filtragem plástica‖. Não é, pois, sem 

razão, que a professora chega ao seguinte entendimento: 

Pintura em palavras, que desafia os limites semióticos entre o plástico e o 

 escritural, a narrativa fragmentária desse romance retoma menos os 

 dados referenciais- pessoais e culturais do pintor -do que a sua filtragem 

 plástica que o exercício da pintura permite a Amadeo. Daí que o texto 

 se componha de fragmentos volumétricos justapostos, sem semitons a 

 unirem os blocos, que remetem à estrutura cubista do pintor, e 

 descreva os espaços da história pessoal de Amadeo -a Casa de 

 Manhufe, por exemplo, a partir de coordenadas nitidamente picturais. 

 (CERDEIRA: 2000, p.131. Grifos nossos) 

 

Mostraremos como os ―fragmentos volumétricos justapostos‖ revelam o retrato 

fragmentado, porque cubista, de Amadeo de Souza-Cardoso dentro de um romance que 

se tece como a um catavento colorido, caleidoscopicamente, repetimos: móvel e 

movente. E que vai dar a ver e a conhecer, de modo prismático e colorido, um, dentre 

muitos outros possíveis, retrato ―bio-grafia‖ de Souza-Cardoso.   

 

 



 

 

 

 

 

 

5.1-Da biografia 
 

Mário Cláudio faz, através do 

exemplo de Amadeo, o elogio do 

método e a celebração da estratégia 

criadora.   

 

Eduardo Prado Coelho
38

 

 

 

 

 O romance se organiza em dois focos narrativos: no primeiro há um narrador em 

3ª pessoa que conta a vida e a obra do pintor - o trabalho dele se revela no 

acompanhamento do percurso de sua escrita da vida do português - e, no segundo, há o 

acompanhamento, em forma de diário, por um narrador em 1ª pessoa, na tentativa de 

construção da escrita da biografia factual de Souza-Cardoso pelo narrador em 3ª pessoa. 

Por meio do diário ficamos a saber que quem o escreve é Frederico, e será através deste 

diário que o leitor fica a saber da pessoa que está a narrar, em 3ª pessoa, a vida do artista 

modernista: trata-se de seu tio Papi. O sobrinho, como o tio, também é uma espécie de 

pesquisador da obra e vida de artistas, como saberemos ao adentrarmos no jogo, 

também intratextual, montado pela estratégia criativa de Mário Cláudio. Frederico tem 

como interlocutor, seja por cartas e telefonemas, Álvaro que, por sua vez, está 

trabalhando em pesquisas sobre a vida de outros artistas portugueses. Será Álvaro a 
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enviar ao autor/personagem Mário Cláudio, no fim do romance, os manuscritos tanto da 

biografia de Amadeo por Papi quanto os do diário de Frederico. Os dois manuscritos 

nos dão a ver e a conhecer, como diz Seixo, ―o romance da escrita de uma biografia‖ 

(SEIXO: 1986, p.25). Álvaro solicita ao Sr. Mário Cláudio, a quem viu, certa vez, de 

relance na rua, que dê o destino que lhe convier aos textos. Frederico escreve em seu 

diário de 27 de janeiro de 1981, dois anos antes, portanto, de Álvaro escrever a Mário 

Cláudio em 10 de março de 1983, que será o seu interlocutor o delator de todos eles: 

―Pergunto-me o que sentirá na morte Amadeo, seguido por um tio cocainómano e um 

sobrinho diarista, participado ao amigo deste, fóbico confesso, delator futuro de todos 

eles‖ (A
39

, p.98).   

Percebe-se que o jogo encetado no espaço biográfico desencadeia um processo 

proliferante em que há o abismamento de uma escrita em outra, de uma autoria em 

outra, de uma voz narrativa em outra, a fim de se descentralizar a figura do sujeito-

autor, bem como a liberá-los de suas posturas absolutizadas e absolutizantes diante do 

mundo e da arte, como era comumente aceito na visão clássica. Dessa hibridização de 

vozes, pessoas e de discursos que perpassa o romance, resulta um texto ambíguo e 

desestabilizador tão caro à estética neobarroca. Pelo desdobrar da imagem na palavra, 

da linguagem literária na pictórica e vice-versa, da tela na folha de papel, na Casa 

pintada por Amadeo à Casa pintada pelas palavras de Mário Cláudio, verificaremos um 

movimento vertiginoso a ponto de chegarmos à indecidibilidade acerca das marcas 

primeiras do(s) texto(s), bem como de seus gêneros. Não sem razão a imagem 

recorrente, que pode ser interpretada tanto como o movimento de ansiedade na 

construção da obra e assinatura de Amadeo quanto próprio movimento incessante do 

texto de Mário Cláudio, é a do catavento: ―o rosto do menino que, encostado ao tronco 
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de um plátano, fazia girar a sopro um viravento de papel-de-lustro‖ (A, p. 14). A 

imagem do catavento metaforiza o duplo - ou múltiplos - movimento inscrito na escrita 

de Mário Cláudio. Primeiro: o da busca do homem e artista Amadeo mediante seus 

quadros, e segundo, o movimento do texto biográfico de Papi que tenta capturar 

Amadeo somente por datas e acontecimentos factuais e verificáveis. 

 

 

5.1.1-Vozes entrecruzadas 

 

Perceber-se-á que a escrita do romance da biografia escrito por Papi/Mário 

Cláudio se constitui também como um movimento de tentativa de domar o catavento. 

No entanto, este movimenta de tal modo na escrita de seu biógrafo a ponto de fazer 

tombar o universo do pintor no do escritor. Os tempos e os espaços do percurso da obra 

de Amadeo se enroscam, como se num mosaico ou espiral, no tempo e nos espaços de 

Frederico e de seu Tio Papi. Diz Frederico a Álvaro em seu diário do dia 19 de maio de 

1980:  

 

Este rapaz, que tem vivido um pouco na expectativa de comigo partilhar 

 o espólio de um saque impossível, afadiga-se, ele também, em estudos e 

 pesquisas, viagens de reconhecimento, que ninguém realmente 

 compreende. Com freqüência me interroga sobre os progressos de Papi 

 na senda de Amadeo, como se das respostas que lhe dou pudesse colher a 

 força que os músculos lhe vêm negando. E basta de Álvaro, por hoje, 

 com o cheiro a assado que me chega, através das frestas, da cozinha 

 escura de Lucinda. (A, p.21. Grifos nossos) 

 

  

Os cheiros da casa e da cozinha de Manhufe se manifestam no presente da 

narrativa: ―dobra-se o cheiro do toros de pinheiro ardido sobre o da manteiga 
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esbranquiçada‖ (A, p.11) na casa e da cozinha, além do ―cheiro a assado‖ na  cozinha de 

Santa Eufrásia. Esta, como aquela, ―guarda seu segredo para o futuro‖ (A, p.11). 

O pintor de Manhufe também se manifesta no biógrafo de Santa Eufrásia, 

embora de maneira oposta: por sua coragem, como podemos ver no momento em que 

Papi se esquiva, de modo covarde, segundo o sobrinho, de receber os trabalhadores que 

reivindicavam melhorias de salário e condições de vida. Revela Frederico: 

 

Mas bem sei que foram outros os motivos da escusa, a 

 pusilanimidade do  culpado, a impotência para aceder à 

 plataforma lingüística imprescindível. Só isso explica que  se 

 defenda com um biografado caracterizado por todos os  sinais 

 contrários, da ousadia à loucura, do gênio especulativo à 

 assunção de seus riscos. 

(...) 

Retoma o tema que já me sugerira, de que suspeita estar Papi 

 usando e esta casa para nela insinuar a de Manhufe, 

 afazendo as quadras de uma às de outra, supondo aqui odores e 

 desfechos importados, localizando no nosso domicílio 

 personagens e memórias que lhe não pertencem. 

 Confessa afigurar-se-lhe a estratégia uma forma vaga de 

 proxenetismo. (A, 42-3. Grifos nossos) 

 

  

 O romance Amadeo desnuda o processo da escrita de um diário o qual nos 

desvela a escrita de uma biografia que se manifesta e se insinua autobiográfica: ―Hoje 

abeiro-me da ‗banca‘ do tio, decifro-lhe as notas‖ (A, p.49-50). O texto de Mário 

Cláudio insinua a ―teia do biógrafo biografado que se autobiografa‖ (MORÃO: 1993, 

p.155). Reflete Benedito Nunes: ―Pensar o tempo significa, portanto, a obrigação de 

pensar na linguagem que o diz e que ‗nele‘ se diz‖ (NUNES: 1997, p.75). Talvez seja 

por isso que Papi, em seu movimento de capturar o catavento Amadeo, ao se deslocar 

até Paris e lá deambular por ruas e pelos lugares em que viveu Amadeo e os de sua 

geração na primeira década do século XX, encontra só os vestígios: de lugares, de 



memórias, do tempo de uma vida que já passara, impossível de ser recuperada em seu 

todo, mas tão só possível via a intuição e a imaginação criadora do biógrafo. Constata 

Papi em carta de Paris: ‗Os noctívagos‘ são os inimigos número um da biografia. 

Inventam um tempo e julgam-se lá‖ (A, p.78). 

Papi, na Paris dos anos 80, só encontra as ruínas do tempo e do espaço de 

Amadeo de Souza-Cardoso, bem como as próprias de Paris dos anos 80 do século XX, a 

do seu tempo, pois esta ruína se descaracteriza frente ao frenético movimento da cultura 

americana globalizada presente nos ―american-bares‖ (A, p.75). Dos anos brilhantes, 

rebeldes e utópicos dos tempos em que Paris era uma festa: ―Vêem-se restos de cenário 

de arrabalde, um único atelier sobejante, casas supinamente familiares, Citroëns 

estacionados‖ (A, p.75. Grifos nossos), e na Cité Falguière: ―Em lugar do velho catorze, 

com seus patins e barracões, existe agora um prédio banal de sete andares‖ (A, p.75). 

Percebe-se, no flanar de Papi por Paris, que a cidade brilhante e cheia de entusiasmo 

que recebeu Amadeo e os de sua geração no presente se encontra desfigurada e 

degradada pela ação de uma globalização cultural que tudo unifica e banaliza. Do 

passado e da história dos idos e brilhantes anos 10 e 20 pouco se preservou. Papi se 

decepciona por não encontrar a Cité Falguière de Amadeo, de Modigliani, Braque, 

Hemingway e tantos outros que por lá circularam nos anos em que Paris era uma festa. 

E por constatar que o passado de Amadeo - aliás, como o próprio biografado- se revela 

indômito, só lhe resta a ele transformar o pintor em personagem de um romance. E num 

romance que configurará num cromático e prismático jogo, ao estilo cubo-futurista do 

amarantino em torno do qual, à época de sua morte, girava o seu catavento colorido, de 

personagens, memórias, espaços e tempos. Caberia ainda dizermos que, no jogo de 

encaixe das narrativas, estaria embutido o jogo de espelhos, prismático, que revelaria a 

superfície de linguagem ou linguagens no qual se monta o tabuleiro, o ―puzzle‖, e as 



peças no jogo da criação artística, desvelando, assim, que este jogo, na caso da literatura 

de cunho neobarroco em que se apresenta a de Mário Cláudio, se joga mediante o 

processo da citação, da referencialização e autorreferencialização, da fragmentação, da 

assunção consciente de uma estrutura labiríntica, por isso mesmo elíptica, dos textos. 

Ou seja: de palavra, de literatura. Diz Frederico ao espiar o trabalho do tio: 

 

Que diria Papi se soubesse da astúcia com que lhe espreito a escrita, 

 intenso e o torturado como um voyeur? E que significa este livro outro 

 que vou preenchendo, de fragmentos ligados por um discurso absurdo? E 

 que pensaria Amadeo, não já de que de si um tio magica sob a vigilância 

 de um sobrinho, mas desta outra vida, quem sabe se mais autêntica, 

 acumulada na fantasia do último? (A, p.91-2) 

 

 Ou, ainda, o jogo mediante o processo da palavra que se renova e se movimenta 

ao colher, na lição da pintura, novas linhas textuais. No jogo metamorfótico e 

anamorfótico, então, da linguagem (linguagens), se revelaria a superfície da própria 

linguagem, como escreve Barthes ao comentar um texto neobarroco de Sarduy: ―que 

não há nada para ver por detrás da linguagem, e que a palavra, longe de ser o atributo 

final e o último retoque da estátua humana, como diz o mito enganador de Pigmaleão, 

nunca é senão a sua extensão irredutível‖ (BARTHES: 1984, p.210). Atentemos para o 

que diz Álvaro, o amigo de Frederico, em carta ao personagem Mário Cláudio: 

 

São os quatro cadernos de capa de oleado em que Papi, e não vejo razão 

 para desvendar agora um nome que por certo não terá dificuldade em 

 determinar, verteu em sua letra microscópica, quase diria científica, a 

 sinopse daquilo que julgo projectaria como Vida de Amadeo de Souza-

 Cardoso.  É ainda, o que mais me doeu alienar, o pequeno maço de 

 folhas em que Frederico, meu amigo, foi dando conta de si e do trabalho 

 a que seu Tio se dedicava. (A, p.115) 

 

 Percebe-se que as perspectivas elípticas, porque tortuosas e labirínticas, do texto, 

este que se constrói do entrecruzamento das vozes narrantes, vão não só questionando 



mas também, e sobretudo, desautorizando as vozes absolutas de eventuais autores, bem 

como descentralizando os seus respectivos lugares fixos e possíveis verdades acerca do 

biografado como, igualmente, do biógrafo, daquele que tem o seu nome ao lado do 

nome do artista na capa do livro intitulado Amadeo. Parafraseando o poeta francês Paul 

Verlaine: tudo configurar-se-á especulação, logo, literatura. 

 

 

 

 

 

5.1.2-Entre vertigem e programa ou sobre artepensamento 

 

Je me suis juré de mourir en 

peignant . 

                                                                                                     

       Paul Cézanne
40

 

 

O que chamo de ―Grande Arte‖ é 

simplesmente a arte que exige que 

todas as faculdades de um homem 

sejam utilizadas nela, e cujas obras 

sejam tais que todas as faculdades 

de outro sejam invocadas e se 

interessem por entendê-las. 

 

Paul Valéry
41

 

 

Alguns chegam a pensar que a 

meditação sobre a Arte, o rigor do 

raciocínio aplicado à cultura, só 

podem pôr a perder um poeta, uma 

vez que o principal e mais 

encantador objeto do seu desejo 

deve ser o de comunicar a impressão 

de um estado nascente (felizmente 
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nascente) de emoção criadora que, 

pela virtude da surpresa e do prazer, 

possa indefinidamente livrar o 

poema de qualquer reflexão crítica. 

 

Paul Valéry
42

 

 

 

 

  

 Chegamos ao jogo especular que enfatiza a desdobra da linguagem pictórica do 

personagem Amadeo na linguagem - agora já ficamos a saber, personagem-autor Mário 

Cláudio. Nela perceberemos que o jogo especular do autor de Boa Noite, Senhor Soares 

multiplica as imagens para melhor se perspectivar, para reencontrar a própria face não 

de maneira idêntica e una, mas plural e diversa. 

 Declara Bernardo Soares: ―a fraternidade tem subtilezas‖ (PESSOA: 2006, 

p.57). E em se tratando da fraternidade entre artistas, ela só pode se apresentar na 

subtileza da forma. O escritor se apropria não só do modo de ver do pintor bem como do 

movimento da mão que o artista, em menino, pesquisava de modo rigoroso: 

  Não era pouco o quanto de Manhufe subia à tona nesses dedos, terra 

  que se revelava onde as tintas se compunham e decompunham, se     

             apegava às rigorosas unhas da criança com a mesma fácil e rápida  

  pertinácia dos vidrados da argila, dos vernizes ligeiríssimos que são  

  expressão de ternura. (A, p.14. Grifos nossos) 

 

  A biografia textualizada se revela numa ―teoria volumétrica‖ e nela se planta a 

Cozinha que assim é descrita com o pincel verbal do narrador (ou seriam narradores?): 

O ocre terno reboco, que o castanho húmido das madeiras povoa de 

 uma confidência temperada de seriedade, a negra crosta dos potes de 

 três pés, onde se confeccionam riquíssimas substâncias ora gomosas ora 

 enxutas, ora papudas ora rechinantes de gordura que a si mesma 

 rapidamente se come, tudo faz parte dessa geografia vital. (A, p.63. 

 Grifos nossos) 
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As palavras de Mário Cláudio, assim como as tintas de Amadeo, se compõem e 

decompõem e se apegam aos rigorosos dedos do escritor. Olhos e dedos atenciosos na 

busca da melhor palavra para dar a ver, não o quadro pintado com tinta, mas o pintado 

com palavras, estas que se compõem e decompõem não de acasos, mas da necessidade 

de mapear a ―geografia vital‖ da pintura de Amadeo mediante o discurso literário. Não 

seria demais relembrar o que disse Cerdeira (2000): em Amadeo não é só a tela que se 

deseja texto, mas o texto que se deseja e se revela tela. E nesse desejo se corporifica o 

elogio ao metódico movimento da mão de um pintor que se constrói à maneira de um 

geômetra sempre a buscar a justa medida, ainda que de modo tenso como se mostrou, de 

seu ofício. Medida justa que se revela em pequenos mas significativos adjetivos que dão 

a ver e a conhecer o modo de ser, porque de pintar, de Souza-Cardoso: ―Na desordem da 

Cité Falguière irritava quem dele se aproximasse, meticuloso até o grotesco, 

organizando-se até a doença. Viam-no enfileirando os trabalhos, espanejando os 

coxins, esticando a fímbria do tapete‖ (A, p.48.Grifo nosso). Ou ainda: ―Fatigado da 

encenação, acomodava-se no atelier ordenadíssimo, sentava-se na chaise-longue 

vestindo sempre a capa-de-honras, passando em revista os esboços do álbum, cônscio 

de uma qualidade superior‖ (A, p.53. Grifos nossos). 

 Em ―monomania da poupança‖ e de ―pincéis cuidadosamente perfilados‖ (A, 

p.52. Grifos nossos), de uma disciplina que beira ―até a doença‖, erigia Amadeo a sua 

Casa de Pintura. Programada, arquitetada, organizada ―até a doença‖, bem como de 

palavras, ―cuidadosamente perfiladas‖, se ergue a Casa textual de Mário Cláudio:  

Metodicamente labutava, sem paixão nem pressa, com a exasperação 

 tão-só de quem não reconhece na pujança do próprio corpo efeméride a 

 festejar. Configurava a acção como intérmino teorema, progressão de 

 pedra sobre pedra, vendo-se em tal da fibra dos grandes construtores. 

 Nada desses prodígios de acaso, dessa entrega a ninfas e harpias que 

 caracteriza a lenda dos malvados.  O seu era o ofício dos misantropos que 



 disso se não lastimam, dos que no deserto descortinam a legítima 

 circunstância de seu respirar. (A, p.57. Grifos nossos) 

  

 Não sem razão nos diz Eduardo Prado Coelho em arguta observação: 

 

Porque a Casa insinua-se: e este livro, Amadeo, no torvelinho das suas 

 peças, e jogo das suas manchas tipográficas e dos seus espaços em 

 branco, é a exibição desenvolta dessa sabedoria da pedra e do papel, dos 

 alicerces cravados na terra e dos corredores abertos ao vento. O arquiteto 

 pensa, imagina, traça, modela, antes de realizar. E, no dizer de Mário 

 Cláudio projectado em Amadeo, todo o artista é um arquiteto. Há mesmo 

 neste livro uma subtil desvalorização daqueles que demasiadamente se 

 inclinam para o lado do mero tumulto inspirador sem atentarem na 

 finíssima rede de barreiras, mediações e vigilância que toda a criação se 

 sustenta. (COELHO:1988, p.79) 

 

  

 E na esteira da observação de Coelho, segue a de Jorge Colaço (2006): 

 

  

É neste plano da expressão que se torna mais patente a singularidade 

 deliberada de Mário Cláudio. Nele se observa uma fuga intencional e 

 premeditada da estreiteza lexical e semântica da língua comum, hoje 

 dominante até na literatura, da sua vulgaridade correntia, não pela quebra 

 de nexos lógicos ou outras tropelias sintácticas, mas através da 

 vitalidade lingüística, de uma energia verbal do mesmo passo 

 exploratória e inventiva, onde arcaísmo e modernidade se abraçam em 

 infinitas modulações. (sem página marcada. Grifos nossos) 

 

  

 Talvez Mário Cláudio vislumbre, como Almada em 1917, e colha do estilo do 

pintor, a mesma ―vitalidade‖, o mesmo impulso para o novo, para a exploração 

inventiva da arte, desta que, movida pelo catavento Amadeo, o incita a se inovar em 

busca de outras linhas e outros espaços. O escritor busca no pintor o objeto de sua 

especulação - nos dois sentidos do termo- e o semelhante pensamento que preexiste à 

ação. Concebe o conceito de arte com os mesmos olhos: como renovação, mas no ato, 

na ação que se faz pensamento. Busca no similar movimento ao novo a dificuldade 

própria do grande artista ―que nunca se sentará sobre a própria obra” (A, p.51. Grifo 

nosso).  É na propositada, porque pensada, dificuldade presente na estrutura do 



romance, fragmentada e labiríntica - porque, pondera Colaço, no nível sintático tal 

dificuldade não se mostra tão acentuada, que o romance do portuense também vai ao 

encontro do conceito de arte neobarroca, como assim a define o italiano Omar 

Calabrese. Por isso que uma de suas marcas é a estrutura de jogo em que, pela 

consciência do artifício, o autor cria toda uma sorte de lacunas, fragmentos, que 

apresentam uma certa dificuldade, a fim de acionar a atenção do espectador ou do leitor 

ou do ouvinte para que eles, pelo esforço de entendimento e interpretação, também 

venham  a participar do jogo da criação. Denominar-se-iam produtos como o romance 

de Mário Cláudio, de obras abertas, inacabadas, porque incitariam o recomeçar da 

manipulação das peças do jogo na intenção de multiplicar outros sentidos e leituras e 

interpretações. Lembremos que esse tipo de dificuldade também era caro à estética da 

cultura barroca, como assinala Antonio Maravall. 

 No centro da Casa, ou melhor dizendo, das Casas, plantava-se o artista: ―E 

Amadeo se reconhecia no centro mais perfeito do vendaval‖ (A, p.26). A obra constrói-

se a partir da ―sabedoria da pedra e do papel‖, do chão dos tanoeiros e da volatilidade 

dos vindimadores, de ―programa e de vertigem‖ (A, p.48), entre a solidez do equilíbrio 

das linhas clássicas, mas habitada pelas sombras, pela vertigem, pelo vento e pelas 

curvas, as elipses do barroco e do neobarroco. Curvas e elipses que se configuram, na 

estrutura do romance, na fragmentação, nos andaimes em forma de arabesco própria do 

espaço labiríntico em que se movimenta o catavento colorido chamado Amadeo de 

Souza-Cardoso.  

 A escrita do romance de Papi/Mário Cláudio, que escreve o romance da 

biografia de Amadeo, assim como o estilo e as telas do português descritas, recriadas 

pela pena/pincel, também se constitui de planos justapostos e tensivos: ―A Casa de 

Manhufe alberga quem larga para as estradas do Planeta, nela se surpreende, em certos 



veios da madeira, no ofegar da humidade sob o granito dos degraus, esta rede de 

destinos que se encontram, se cumprem, desaparecem‖ (A, p.22. Grifos nossos). 

Uma ―rede de destinos‖ que se articula e se cruza no jogo especular e labiríntico no qual 

se converte o gênero biográfico nas mãos do hábil escritor, e que também se materializa 

na dupla dimensão das Casas em que estão tensionados o espaço da criação e o da 

crítica.  

Mário Cláudio desnuda a estrutura, o esqueleto de seu texto para, assim, 

desmitificar e desmistificar o ato criador como um ato de inspiração ou só, como pensa 

Valéry, como um simples acaso movido por uma emoção estética. Mostra que, atrás da 

tela e do texto, só encontraremos ―os instrumentos‖ próprios de que cada meio 

expressivo se serve para construir suas realidades no mundo da arte: ou seja, no caso da 

pintura a cor, a luz, as formas e as linhas, no da literatura, as palavras. Não é sem razão 

que o escritor se desdobra na personagem Papi que, por sua vez, se desdobra na de 

Frederico, que se desdobra na de Álvaro, e que todos se desdobram em Amadeo numa 

narrativa que goza de se dobrar sobre si mesma, como se quisesse gritar: sou isto! Dobra 

sobre dobra, representação da representação.  

Lembremos, mais uma vez, o quadro As Meninas, de Velásquez. O 

procedimento de se pintar pintando configura-se semelhante ao procedimento utilizado 

por Mário Cláudio em Amadeo: o de um escritor que trabalha sobre a escrita de uma 

biografia, e neste movimento enceta uma dupla condição: a de fazer o objeto Amadeo, 

com seu catavento colorido, o seu movimento à ação criadora, mas também e sobretudo, 

como um movimento de crítica, de autocrítica, questionamento e dúvida acerca do 

próprio processo criativo: ―Pressente-lhe nas cartas um pensamento que preexiste à 

acção, o que é muito raro nos artistas‖ (A, p.52).  



 O diário de Frederico consiste numa escrita em que o processo de auto-

referencialidade não só desencadeia, como diz Seixo, a busca do Outro bem como 

possibilita ao leitor ver, observar o trabalho, o processo de criação de outra escrita: a de 

Papi. E mediante ela, o escritor Mário Cláudio desnuda o jogo da criação literária, bem 

como de toda criação estética. Nesse processo desvela as estratégias do jogo 

representacional como um jogo de artificialização, como explica Sarduy ao falar das 

marcas da estética neobarroca. O processo de autorreferencialização desmitifica o ato 

criador como um ato de cópia da natureza por meio de uma força demiúrgica . No 

romance o menino, diante da desordem e do caos da natureza, prefigura uma nova, 

porque outra, ordem através de uma operacionalização artística: 

 

E era uma longa música nos ouvidos do garoto, fatigado de carreiras e 

 invenções, deitado na relva, a espiar por entre a seda negra das pestanas a 

 vertiginosa dança das luzes. Julgava que lhe pediam uma finalidade, a 

 mão lançada ao que o circundava, o coração disposto à complexa 

 operação da síntese e da transferência da verdade que continha. (...) 

 Inquietava-se na descoberta do roteiro que lhe davam. 

 (...) Impunha-lhe um fardo de persistência e doçura, de vivo se 

 reinventar nas coisas que lhe saíam de dentro, se interpor entre a 

 natureza e as suas criaturas, explicando-lhes mistérios para ele sempre 

 indecifráveis, lendo no Globo uma legenda infinita de multiplicada 

 mensagem. (A, p.25. Grifos nossos) 

 

 Ao se interrogar ao interrogar sobre o objeto Amadeo que ―interrogava o 

próprio nome‖ (A, p14), o nome que, como a obra, só podia ser construído como uma 

dúvida. Mário Cláudio levanta o questionamento acerca do estatuto e do valor da arte e 

do artista em tempos de tão relativos valores como os da chamada pós-modernidade ou 

idade neobarroca. E o valor do artista e da obra parecem não estar no objeto artístico 

acabado, terminado, mas sim no processo, no labor e no tempo dispensados na pesquisa 

da matéria-prima para a fabricação dos temas. Temas que já aparecem na disposição do 

olhar, no ato perceptivo. Reflete Ponty: ―Só se vê o que se olha‖ (PONTY: 2004, p.16). 



Por isso, a Casa de Manhufe é a imagem a atravessar, no movimento do catavento que a 

habita, todo o texto, pois ela já existia antes de ser, de fato, pintada, porque já se 

revelava antes na pesquisa da terra, das cores e da luz, bem como ―dos dedos‖ da 

criança que interrogava o próprio nome, que interrogava a própria obra. Perceber e 

pensar se tensionam e fazem parte da mesma moeda. Percepção e pensamento se 

coadunam e se hibridizam num mesmo espaço: o da criação. Lemos no diário do 

sobrinho de Papi: ―É no entanto de Amadeo de Souza-Cardoso que se ocupa este livro, 

de sua obra e da evolução que vai sofrendo, de como lida com riscos e massas até 

chegar aonde por momentos se julga ter chegado , lugar todavia a que nunca chega‖ (A, 

p.73). Para o projeto de ―certeza conjectural‖, pois em processo da criação da obra, 

metaforizado no ―minitural catavento‖ (p.107), haverá um ―norte irrealizável‖. Porque, 

se realizado, seria como se defrontar, ―face a face‖, com ―monstro sem contorno, mas de 

hálito álgido e fétido, a que ninguém sonha jamais atribuir um nome‖ (A, p.280). Por 

isso: ―Amadeo, na incessante vertigem da produção, apenas se teria por predestinado 

enquanto libérrima criatura, cara-a-cara com o destino‖ (A, p.112). A vertigem, o 

movimento incessante da produção/catavento, configurava-se na tentativa de não se 

defrontar com a própria obra, senão seria o encontro face a face com a própria morte. 

Pintar consiste em viver a se doar à vida da criação, da arte, representando, assim, uma 

maneira de ficar, permanecer mediante a ação e o labor do ―intérmino teorema‖ (A, 

p.57). Diz-nos o biógrafo: 

Na pintura, também, será a mesma a natureza. Digere quanto vê, rabisca 

 ao canto do calendário ilações e memoranda, predispõe à aprendizagem 

 sem mestres ungidos, vertiginosa ginástica de se ser e de se perder. 

 Não são assim os inspirados, arrebatados por uma águia que nem os 

 arrasa nem os salva. Assim são, porém, os desbravadores de continentes, 

 alguns atletas sem ideologia política, muitos dos artesãos que gravaram 

 siglas na cantaria das catedrais. Ele não perpassa, fica. (A, p.52. Grifos 

 nossos) 

 



  

Fica porque, como diz Paul Klee, o artista ―confere duração à gênese‖. E ela 

consiste no movimento da busca de ser artista, pois ser artista é ―ser‖. No processo do 

―intérmino teorema‖ se investe toda a energia na operacionalização da obra, daquilo que 

Valéry definiu assim: ―o poeta dedica-se a definir e a comunicar uma linguagem na 

linguagem‖ (VALÉRY apud NOVAES: 1994, p.11). Daí o tempo, a dedicação e a 

atenção aos materiais para a fabricação das matérias-primas-temas pictóricos: ‗descendo 

ao Porto, ao ―Araújo & Sobrinho‘, a adquirir o papel Nationale e a laca de rosa que só 

lá dizia achar‖ (A, p.88. Grifos nossos). Ou, ainda: ―Era sinistro o Inverno, apenas 

redimido pelo folgar de conhecimentos sobre o mistério dos óleos‖ (A, p.89. Grifos 

nossos). No deslocamento do olhar e no ―emprego da mão na matéria transformável‖ ou 

no cultivo da necessidade de indagar ―da vocação dos materiais que lhes passavam 

pelas mãos.‖ (A, p.17) consistia a forma de ficar ou de ficar na forma. 

 Ao encontro do que diz o narrador-biógrafo de Amadeo, vai a reflexão de Prado 

Coelho, que aqui de modo persistente se persegue por crermos que ela lança pertinentes 

luzes sobre os nossos argumentos: 

 

O arquiteto pensa, imagina, traça, modela, antes de realizar. E, no dizer 

 de Mário Cláudio projectado em Amadeo, todo o artista é um arquiteto. 

 Há mesmo neste livro uma subtil desvalorização daqueles que 

 demasiadamente se inclinam para o lado do mero tumulto inspirador sem 

 atentarem na finíssima rede de barreiras, mediações e vigilância que toda 

 a criação se sustenta. (COELHO:1988, p.79. Grifos nossos) 

 

No antes, ―no pensamento que preexiste à ação‖, na terra e em Manhufe 

enraizados em seus dedos, mãos e olhos, na ―laca de rosa‖ que só encontraria no 

―Araújo e Sobrinho‖ ou no ―conhecimento do mistério dos óleos‖, perdurariam as 

linhas, cores e luz da pintura, porque da vida, de Souza-Cardoso. Na forma, na estética, 



encontraria o caminho ético de se irmanar com os ―portuguesitos tristes, lacrimejando a 

incompreensão do gênio‖ (A, p.91). Reflete Coelho:  

são mais uma malha da rede com que se tece a geometria do Universo, e da 

 soma destes polígonos emerge o que na pintura de Amadeo se consagra, e em 

 Mário Cláudio se escreve. Porque na arte e na literatura se opera este improvável 

 prodígio: o de um face-a-face que não mata, o de uma casa que levita, 

 imponderável, como o eterno viravento da infância.  (A, p.82) 

 

Não sem razão Frederico, que também pode ser, dentro do jogo especular das 

narrativas, considerado alter ego de Mário Cláudio, vive a passar de uma pesquisa a 

outra, bem como a adiar um encontro com Álvaro, seu interlocutor: ―Que projectos 

elaboro, sempre menino, iludido numa queda hipotética para a pesquisa historiográfica, 

sonhador de irrealizáveis monografias?‖ (A, p.49) ou ―É como se premeditadamente 

adiássemos o confronto, o ajuste-de-contas, para que o diálogo se eternize no que ainda 

conserva de matinal‖ (A, p.30. Grifos nossos). Talvez nisto consista o ―compor‖ e o 

―decompor‖ das letras e linhas que deslizam, que se deslocam e se configuram no jogo 

metonímico encetado no tabuleiro do espaço biográfico neobarroco em que se apresenta 

o texto marioclaudiano. Um jogo aberto que solicita do próprio escritor, bem como do 

leitor, a perspicácia, a coragem, para sempre recomeçá-la, fazendo-a durar 

―premeditadamente‖ a fim de adiar, evitar, todavia, paradoxalmente, enfrentar o face a 

face com a obra, porque seria o mesmo que estar face a face com o ―monstro de hálito 

álgido e fétido‖.  

Mas nenhum jogo de dados abole o acaso, pois dentro da Casa pictórica e 

textual, muito bem traçada e arquitetada, ―em cujo interior uma lamparina eterna 

sustentava uma chama azul e amarela, minuscularmente pulsando‖ (A, p.14. Grifo 

nosso), também se plantava um menino e seu viravento a turvar a mais metódica 

perspectiva. Entre a linha vertical clássica e a diagonal barroca, entre a razão e a 



sensibilidade, entre a luz e a sombra, a contenção e a dispersão ou entre artepensamento 

se ergue Amadeo. 

 

 

 

5.2-Uma biografia multicor ou sobre um romance em forma de catavento 

 

 

Nenhum livro contém a vida, apenas 

a enuncia. 

 

 Mário Cláudio
43

 

 

 

Não quero ter a terrível limitação de 

quem vive apenas do que é passível 

de fazer sentido. Eu não: quero uma 

verdade inventada.  

 

Clarice Lispector
44

 

 

  

Dois índices inequívocos no romance apontam para a intenção de se constituir o 

livro na biografia do pintor amarantino. O primeiro se apresenta no título que se revela 

um nome: Amadeo; o segundo se revela na reprodução, na capa do livro, de uma tela 

nomeada de Procissão do Corpus Christi, em Amarante, datada de 1913. Após uma 

minuciosa pesquisa e um criterioso levantamento de datas e fatos relativos à vida e à 

obra de Amadeo de Souza-Cardoso, constatamos, junto com a professora Dalva Calvão 

(CALVÃO: 2008, p.113), que o leitor que buscar conhecer os acontecimentos e os 

trabalhos do pintor modernista não sairá decepcionado da leitura do romance, uma vez 

que, de maneira iniludível, aparecem datas, fatos e trabalhos, ora literalmente citados e 

                                                           
43

 CLÁUDIO, Mário apud ABELHA, Theresa. ―Quem escreve se descreve‖: uma apresentação de Mário 

Cláudio. Boletim do SEPESP, Rio de Janeiro, v.5, p.211-225, nov.1993.  p.218. 
44

 LISPECTOR, Clarice. Água Viva. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1990. p.26. 



mostrados - há vários documentos, fotos, desenhos e algumas telas reproduzidos no 

centro do romance -,  aparecem tanto telas, desenhos, retratos ou autorretratos quanto 

acontecimentos reais, recriados pela interpretação dos narradores, bem como por meio 

de suas escritas ricamente descritivas e densamente plásticas. 

 O leitor, como dissemos, encontra uma farta e, igualmente, cronológica e 

―verdadeira vida‖ do artista português: desde a infância na Casa de Manhufe em que ―a 

vida se concentra na cozinha que ele virá a pintar‖ (A, p. 11. Grifos nossos) até a sua 

morte: ―Nesse vinte e sete de Outubro de mil novecentos e dezoito‖ (A, p.112), bem 

como desde seus estudos em Coimbra ou à sua ida a Paris, em 1906, até a sua volta a 

Portugal em 1914. Tomará conhecimento de sua vida na Cidade Luz, dos endereços 

pelos quais passou, como, por exemplo, o número 14 da Cité Falguière, da amizade com 

o pintor italiano Amedeo Modigliani, do casamento com Lúcia, bem como de telas, 

como, por exemplo, Os Cavaleiros ou a Cozinha de Manhufe, e de exposições como as 

de 1916 no Porto e em Lisboa. 

Amadeo de Souza-Cardoso, português de São Gonçalo do Amarante, nascido no 

ano de 1887 e morto no ano do fim da Primeira Grande Guerra em 1918, figura nos 

compêndios da história da arte portuguesa, segundo palavras e aval de outro poeta e 

também pintor modernista Almada Negreiros, como a ―Primeira descoberta de Portugal 

na Europa do século XX‖ (ALMADA NEGREIROS apud CERDEIRA: 2000, p.126). 

Embora tenha morrido cedo, com apenas 30 anos de idade, Amadeo inscreveu Portugal 

no mapa da arte moderna europeia. Integrante de uma família aristocrática e de elite do 

Norte do país, de família rica, portanto, parte em 1906 rumo a Paris a fim de se 

matricular na Escola de Belas-Artes, mais especificamente, no curso de arquitetura. Em 

terras francesas empreende uma paciente, laboriosa e solitária aprendizagem não só da 

vida como da arte e de sua obra, se bem que falar de aprendizagem de vida em pintores 



da entourage de Cézanne, como Amadeo, é falar concomitantemente da obra. Alheio a 

tendências e modas, Souza-Cardoso fez da busca e de uma incessante curiosidade o seu 

caminho estético. Dele escreve um dos primeiros estudiosos de sua obra, José-Augusto 

França: ―Amadeo não pode definir-se, num rapidíssimo e voluntarioso percurso, do 

simbolismo literário ao cubismo abstractizado que à sua volta, em Paris, via fazer-se, e 

que, em um ano de vida, explodiu numa originalidade pessoal‖ (FRANÇA: 2005, p.5). 

Ou como o caracteriza o seu biógrafo em Amadeo: ―pelo que falar em nome de outros, 

da tribo que nos preexiste e nos habita sem tréguas, exige uma discência demorada e 

serena, uma intenção do trabalho que diverge da escura servidão‖ (A, p.16, Grifo 

nosso). Como um artista-caçador também figurará: ―Em toda a infatigável jornada de 

linhas e cores e volumes, está o embuste do caçador aberto, que jamais ousa infringir 

regras de sua consciência, se deixa estontear pela fumaça do cartucho queimado, para 

logo e de fria cabeça preparar a arma para o disparo‖ (A, p.28). Como um audaz, 

paciente e cuidadoso caçador surge Amadeo das páginas de escrita de Mário Cláudio. 

Para uns era um janota, atrevido e arrogante, para outros egoísta. Mário de Sá-Carneiro, 

poeta e integrante da Geração de Orpheu, contemporâneo de Amadeo em Paris, o 

tachará e o insultará de ―blagueur e snob‖ (A, p.55). Todavia, o que importava para ele 

era continuar a buscar, a caçar o seu caminho artístico, embora empreendido e trilhado a 

partir de uma ―certeza conjuntural‖: ―Deste modo se estabelecia numa certeza 

conjectural, se reunia forças para se ter íntegro e violento em seu inexaurível desejo de 

vida‖ (A, p.27). 

Incompreendido e solitário, ele simplesmente seguia sem se importar com as 

opiniões dos outros. Seguiu, primeiro, pelo desenho, e em Paris ―Aprendia a ser-se‖ (A, 

p.27). Fez caricaturas das pessoas da rua, pintou retratos de amigos, como o de Manuel 

Laranjeira (A, p. 32): ―Da caricatura se sobe ao retrato através da consolidação das 



próprias crenças‖ (A, p.46). Sempre excitado pelo novo, porque pelo movimento, e não 

é sem razão, como nos revelará a professora Thereza Abelha
45

, que o biógrafo coloca no 

centro da Casa um viravento de papel-de-lustre metaforizando o estilo- ou não estilo - e 

o conceito de arte para Souza-Cardoso como movimento, como procura. Diz ela: 

―Mário Cláudio também vê no movimento o cerne da pintura de Souza-Cardoso, pois no 

centro dela coloca a imagem do ‗viravento multicor da infância‘ (ABELHA: s/d, p.167). 

A Casa-obra foi levantada com a consistência e a solidez clássica, porém não 

mais a cópia, fotografia do mundo real ou da natureza, mas da solidez e da consistência 

conseguidas por linhas, volumes e cores, os elementos próprios para se construirem 

casas no mundo artificial da arte. 

O seu melhor momento nas lidas laboriosas da arte ocorreu quando o pintor, em 

1912 e em Paris, edita seus XX Dessins. No mesmo ano ilustrou o conto Légende de 

Saint Julien l`Hospitalier, famoso conto de Gustave Flaubert, de 1912 para 1913. Na 

passagem para a fase pré-cubista e cubista, pinta o grande quadro intitulado ―Cabeça de 

Cavaleiro‖. Em 1913 aconteceria o fato que alçaria a pintura de Souza-Cardoso à 

categoria de artista reconhecido: foi a Exposição chamada ―Armory Show‖, ocorrida em 

Nova Iorque e chancelada pelo americano Walter Pach, amigo de Apollinaire. Nela 

estariam catalogados oito trabalhos de Amadeo. Além de Nova Iorque, a exposição 

ainda seguiria para Chicago e Boston. E, para além do nome de Amadeo de Souza-

Cardoso, figurariam também nela os nomes de grandes e já famosos pintores europeus 

como os de Degas, Renoir, Cézanne, Van Gogh, Picasso, Braque, Duchamp e Brancusi 

entre outros. Do amarantino foram vendidos três trabalhos ao colecionador americano 

Arthur J.Eddy. São eles: ―O salto do coelho‖, ―Marina-Pont l`Abbé‖ e ―Castelo‖. 
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 C.f. o texto ―Moderno e Pós-moderno em diálogo na literatura portuguesa‖. Texto encontrado na 

Internet que integra a Revista L É G U A & ME I A : RE V I S T A  D E  L I T E R A T U R A  E  DI 

V- E R S I D A D E CU L T U R A L. 



Na tela ―Procissão do Corpus Christi, em Amarante‖, aqueles dados aparecem 

em um texto biográfico, ou em um fundo que, à semelhança da tela, se apresenta sob a 

forma de uma velatura
46

. Revela-nos a análise de Eduardo Prado Coelho: 

 

De início, o leitor pode pensar que se trata de uma biografia: está 

 lá para o informar disso um título que é um nome próprio, 

 Amadeo, e que remete para o pintor Amadeo de Souza-Cardoso, e 

 um fragmento de um quadro, Procissão do Corpus Christi, em 

 Amarante, embora, e nestes enredos do acaso vai já o que o acaso 

 premedita, tal reprodução seja feita com uma velatura que a altera 

 e lhe confere uma densa obscuridade. (COELHO: 1988, p.77) 

 

  

 Perceber-se-á que, mais uma vez, o espaço em que se inscreve a forma 

biográfica de um artista da cor, no caso a de Souza-Cardoso, configurar-se-á num 

espaço tensivo e problematizador de várias fronteiras, a começar pela fronteira do 

gênero textual. Como as outras duas biografias já analisadas, a de Amadeo também se 

revela muito bem-armada e urdida no tabuleiro do espaço textual-biográfico, revelando 

o quanto de experimental, porque de lúdica, se mostra a forma biográfia para o escritor. 

Ao lançar mão dela, o portuense desvela o gênero biográfico como um Outro do 

romance, bem como desvela - e se desvelam - Outros no gênero biográfico. Porque, 

como muito bem explica Seixo (SEIXO: 1986), ao lançar mão da forma biográfica, o 

autor enceta um profícuo processo de autorreferencialidade e, concomitantemente, de 

alteridade. O processo de busca do Outro na forma biográfica, sobretudo em Mário 

Cláudio, configura-se uma busca de si, de autoconhecimento no Outro. Busca que já se 

indicia na eleição do gênero biografia como um espaço dialógico, não somente com a 

literatura - a começar pela sua própria, uma vez que observamos ao longo da obra dele, 

e não só nestes três textos com os quais estamos a trabalhar, um diálogo também 
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 Segundo o Dicionário Aurélio (FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio da língua 

portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999)  seria o ato de cobrir uma pintura com uma leve mão 

de tinta, de sorte que transpareça a tinta anterior. 



intratextual - bem como com outras linguagens artísticas como a pintura. Explica-nos 

Maria Alzira:  

Por outras palavras, é ao apontar para si próprio que o texto, 

 engrandecendo as marcas do seu projecto literário, pode ultrapassar - se e 

 encontrar o seu ―outro lado‖, que não é nem o reflexo social, nem o seu 

 estatuto simbólico ou mítico, nem a sua projeção de muldividência-tudo 

 imagens que diante do espelho textual se contemplam; é o indexar-se 

 privilegiadamente que o romance, textualizando-se, se cumpre 

 integralmente e se permite ultrapassar a instância do imaginário para 

 entrar no reino do absoluto (do impossível, se quiserem) onde tudo diz 

 uma dimensão outra e a cadeia da conversão referencial se perdeu. 

 (SEIXO: 1986, p.23) 

 

 

Será pela perspectiva do viés e do avesso, porque eliptizada pelo véu de uma 

velatura, que os narradores nos darão a ver e a conhecer a vida textualizada do artista 

português. Como a mesma Maria Alzira Seixo chega à conclusão, tratar-se-á o texto de 

Mário Cláudio não da escrita de uma biografia, mas de ―um romance da escrita de uma 

biografia‖ (SEIXO: 1986, p.25). 

Souza-Cardoso nunca se sentiu à vontade no país em que nascera por este se 

mostrar em descompasso com o resto da Europa no que tangia tanto a questões políticas 

e econômicas quanto a questões estéticas e artísticas. Desde que saiu, em 1906, para 

estudar em Paris até o seu retorno, por exigência da guerra, em 1914, Portugal nada ou 

pouco mudara. A única mudança que houvera foi a passagem do regime monárquico 

para o republicano que mesmo assim, não revelava drásticas transformações estruturais 

na vida do país em nenhuma instância, tampouco na cultural. A maior parte da 

sociedade burguesa lusitana ainda vivia e consumia arte dentro dos preceitos clássicos e 

academicistas. Diz-nos o biógrafo no romance: ―Do ostracismo a que se sente votado, 

por uma nação que no ludismo parlamentar achara a ocasião de se penitenciar da 



preguiça, diligenciará compensar-se pelo recapitular das pedras que lhe demarcam a 

resolução‖ (A, p.106). 

Sem saída, ele é obrigado a se autoexilar em sua Quinta de Manhufe para esperar 

o término da guerra e voltar para Paris, mas não podia adivinhar que ―Por detrás do 

cavalete, a morte espreita sem configuração definida‖ (A, p.108). No entanto, o cenário 

bélico, por outro lado, poderia fazer vislumbrar novos ânimos e novas possibilidades, 

inclusive, estéticas, como, de fato, trouxe, por exemplo, nos novos rumos que tomara a 

obra de Robert Delaunay para um outro tipo de cubismo, mais imaginativo e lírico, que 

foi cunhado pelo poeta e crítico de arte Guillaume Apollinaire (1880-1918) de cubismo 

órfico ou para a obra de Fernand Léger (A, p.83). Rumina o narrador-biógrafo: 

 

Mas que guerra será esta? A que no interior se fere, mais ordeira do que 

 todas, provocadora de impulsos, reveladora de sendas. (...) A guerra terá 

 o condão de tudo revolver, incendiando telas ainda antes de nascerem. 

 Que de melhor poderá ambicionar o criador que pensa? (...) Ele intui ou 

 deduz que no âmago do que concerta dorme o ovo minúsculo da 

 destruição e do caos, crê que daí o projecto emergirá para a gênese do 

 Universo. Que venha, pois, se lhe esgotem papel e tinta, em espaço 

 nenhum se tornará possível encarcerar a vida. (A, p.82-3) 

 

 

 A guerra, no sentido figurado, configurar-se-á na plataforma propositiva do 

Manifesto Futurista. Futurismo que chega a Portugal mediante a obra de José de 

Almada Negreiros e de Álvaro de Campos, respectivamente, no Ultimatum Futurista, de 

1917, e no poema ―Ultimatum”, de 1915. Em um e em outro vamos escutar vozes que 

vão bradar contra o atraso tecnológico e estético de Portugal. Em um e em outro 

veremos uma convocação à busca de uma modernidade, em todos os sentidos, em e para 

Portugal. À chamada Geração de Orpheu vem dar-se Amadeo em 1915, por ocasião do 

lançamento da Revista de mesmo nome, e por ele desconfiar encontrar, entre os 

integrantes de Orpheu, os interloculores, ou únicos talvez, com quem poderia aprender e 



trocar novas experiências no campo criativo, estético, político e filosófico. Foi por isso 

que resolveu expor, pela primeira vez, em Portugal. E expôs no ano de 1916. Primeiro 

no Porto: no Jardim Passos Manuel. Por estar próximo de Manhufe e por, imaginava 

ele, se tratar de um local mundano e aristocrático. A outra aconteceu na capital, Lisboa, 

também no mesmo ano e na Liga Naval. Nem no Porto tampouco em Lisboa, Amadeo 

seria bem recebido e compreendido. Na primeira exposição, a do Porto, conta-nos o seu 

biógrafo em Amadeo:  

  Aproximando-se de Amadeo, que folheia o jornal, encara-o com ódio,  

  escarra com fragor sobre uma tela. Não replica o artista, obrigando os  

  músculos à contenção, retorna às páginas do jornal. Ele sabe como lhe  

  convém, para que possa persistir na caminhada, a palma verde do   

  martírio. (A, p.96) 

 

 De mente tacanha e preconceituosa, parece ser também a maioria dos críticos e 

jornalistas, pois, de modo tosco e convencional, eles olham e falam da pintura de 

Amadeo. Assim os flagra o narrador: ―moço inteligente e audaz, em quem deploram 

detectar graves indícios de alucinação artística, criações de manicômio, exemplares 

teratológicos‖ (A, p.97). 

 Como um louco, portanto, assim os contemporâneos de Amadeo e de sua arte o 

viam. Indignado, porém, ―e com a altivez dos que nunca darão explicação nem a eles 

mesmos‖, como dirá Clarice Lispector (LISPECTOR: 2011, p.133), segue o português 

na caça de si mesmo. Recolhe-se em Manhufe, bem como em Espinho onde a família 

tinha também uma casa de praia, e, como resposta à mediocridade de seu meio cultural, 

produzirá significativa parte de sua obra. Ao mergulhar e perscrutar em sua ―terra 

natal‖, ―a luz da paisagem e as cores‖ (ALMADA NEGREIROS apud 

CERDEIRA:2000, p.129), reencontrará, no mundo artificial da arte, o Portugal 

moderno. Dirá Almada no Catálogo da Exposição ―Retrospectiva de Amadeo‖, 



acontecida em 1959: ―Toda a sua arte reflecte o seu rincão natal. E nunca é o rincão 

natal o que o pintor retrata. O seu rincão natal são as suas próprias cores, as do seu 

rincão natal‖ (Id. Ibid. p.129). Desse momento constam as telas: ―Janelas do Pescador‖ 

e ―A Casita Clara-Paisagem‖, de 1916, e ―Pintura‖ e ―Entrada‖, as duas de 1917, que 

são reproduzidas no centro do romance Amadeo.    

 Em 1917 Almada, depois de entrar em contato com Souza-Cardoso e com sua 

pintura mediante a exposição que ocorrera em Lisboa, trará a público o virulento 

Ultimatum Futurista em que conclamará os seus pares para descobrirem o Portugal 

novo e moderno que ele, em 1916, já havia descoberto no traço e nas cores do 

amarantino. Para o poeta e pintor, a obra de Amadeo constituía a ―Primeira descoberta 

de Portugal na Europa no século XX‖ (ALMADA apud CERDEIRA: 2000, p.126) 

porque: ―nela o limite da descoberta é infinito porque o sentido da Descoberta muda de 

substância e cresce em interesse‖. (Id. Ibid. p.126). Teresa Cerdeira (2000) explica que 

para Almada, face à indigência e comodidade cultural em que se encontrava Portugal, 

Amadeo surgia, para sua geração, a de Orpheu, como um excitante, e não só estético, 

bem como filosófico, no sentido de reconhecer que a pintura do manhufense se 

estruturava sob o signo do movimento, sempre em busca do novo e da mudança, 

imperativo que ele assinalava para tão urgente época de estagnação, em todos os 

sentidos, em terras lusas. Tereza Abelha (c.f. texto citado, s/d) aponta para o fato de 

Almada ter encontrado na etimologia da palavra arte o equivalente a movimento, bem 

como também à artilharia. Ou seja, Almada reconhecerá o poder de fogo da mudança 

presente na arte de Amadeo e, neste signo do novo, a possibilidade de fazer com que 

Portugal dialogasse com a modernidade presente de vento em polpa na, por exemplo, 

Paris que o amarantino deixara em 1914. Não sem razão, o nome e a arte de Souza-

Cardoso figurariam no terceiro número, porém abortado, da Revista Orpheu. 



Reconhecerá Almada em Amadeo também o que entendia por arte, isto é, arte como 

metamorfose da natureza, arte como reconstrução do mundo natural mediante os 

instrumentos artificiais próprios de cada meio de expressão que, no caso da pintura, 

seriam a cor, a linha, o plano, e no caso da poesia, da literatura, a palavra. Será por isso 

que Almada em 1959, quase 40 anos após a morte de Amadeo, subscreverá o que 

dissera do pintor em 1917 em seu Manifesto e afirmará que ―Toda a sua arte reflecte o 

seu ricão natal. (...) O seu rincão natal são as suas cores, as do seu rincão natal‖. 

 O seu rincão natal, bem como o seu Portugal, são as cores da sua arte: excitação 

e artilharia. Excitação e artilharia convocadas, nos idos dos anos 80, pela escrita de 

Mário Cláudio em seu romance Amadeo. Como diz Cerdeira, Mário Cláudio o convoca 

perspectivando no objeto Amadeo dois projetos: o biográfico e o plástico, pois pretende 

o autor: ―fazer da escrita uma tela e da tela uma escrita‖ (CERDEIRA: 2000, p.131). E 

nós reconhecemos no desdobramento da pintura de Amadeo na escrita do portuense e da 

escrita deste na pintura daquele, encetado no espaço biográfico em que se constitui a 

escrita experimental de Mário Cláudio, a possibilidade de trazer, para os tempos pós-

modernos, como analisa Abelha, ou para a idade neobarroca, como nomeia Calabrese, a 

discussão acerca dos limites da representação. Porque esse espaço se desdobra sobre si 

mesmo - lembremos o que nos disse Seixo acerca da marca da autorreferencialidade em 

Mário Cláudio -, e, ao fazer isso, acaba se defrontando com a alteridade, tanto no que re 

romance, bem como, ao interrogar o Outro da e na pintura, ou seja, o trabalho dos 

pintores, é sobre o seu ofício que ele se interroga. De modo semelhante vai interrogar o 

seu tempo e os que com ele compartilham as diversas crises da atualidade, incitando-os, 

na esteira do modernismo de Amadeo de Souza-Cardoso, a um questionamento acerca 

do valor da arte e do artista português na cena ―pós-moderna‖ na balança cultural da 

Europa do século XXI. 



  No espaço biográfico Mário Cláudio pinta, com o seu pincel de palavras, a vida 

que se mostra no movimento-percurso do ―catavento-obra‖ do pintor da ―Casa de 

Manhufe‖. Os detalhes e os pormenores avultam da descrição feita pelo narrador em 3ª 

pessoa na abertura do romance. Diante de nossos olhos se descortina uma paisagem de 

escrita de iniludível apelo visual e teor plástico: 

 

A Casa é uma teoria volumétrica por entre a vegetação, maior do que 

 todo o Mundo, impossível de arrumar. Por torres e telhados se levanta, 

 paredes de cal alternando com panos de muralha, e um bestiário a habita, 

 nela cirandando ou em torno lhe correndo, heráldicos bichos esguios, 

 indistintos da paisagem. Na construção, que não obedece aos caracteres 

 do meio, um pouco ao revés de certa convicção de sangue da família, a 

 vida se concentra na cozinha que ele virá a pintar. (A, p. 11) 

 

 

Neste primeiro plano da narrativa há apresentação da ―Casa‖ de Amadeo, mas 

não da casa existente no mundo real, e sim, daquela que ganha existência na realidade 

textual, porque recriada pela pena-pincel do escritor a partir da leitura e interpretação da 

tela ―A Casa de Manhufe‖. Ela se revela metafórica, pois de volume, de linha e de cor 

se indicia, porque ―impossível de arrumar‖. Nela habitar o amarantino, não o de carne e 

osso, mas o personagem saído de seus próprios quadros. Em seu centro ―a vida se 

concentra‖ na cozinha, na ―Cozinha da Casa de Manhufe‖ que ele pinta em 1913, e 

onde um viravento, como um redemoinho, a perpassa. Afirma Eduardo Prado Coelho: 

―E é a Casa, transporta para a textura da tela, que se converte em modelo do texto‖ 

(COELHO: 1988, p.79). Dentro dela circulam Amadeo, repetimos, a personagem, a 

obra e as outras personagens advindas de suas telas, bem como os vestígios de sua vida 

e de seu tempo emaranhados na subjetiva filtragem das vozes narrativas, como explica a 

professora Dalva Calvão
47

: 
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A leitura de Amadeo realizada pela professora Dalva Calvão figura como uma das mais completas do 

romance de Mário Cláudio. Ela serviu de alicerce para que pudéssemos empreender a nossa casa-

interpretação.   



Apenas se reconhece que o contato com a representação e com o mundo 

 externo só se poderá dar intermediado por um discurso que, 

 inevitavelmente, se apresentará filtrado pela subjetividade e pela 

 ideologia de quem o produziu, o que autoriza o escritor a desconfiar das 

 informações a que tem acesso, reconhecendo-lhes limitações, e a se valer 

 de sua própria subjetividade na releitura dos fatos. (CALVÃO: 2008, 

 p.184) 

 

 

 Como disse Eduardo Prado Coelho, a Casa se converte em modelo do texto. É 

na casa textual onde, no centro, Mário Cláudio situa o tabuleiro do jogo em que 

movimenta os limites do gênero e do discurso biográficos. Como nos diz novamente 

Prado Coelho: ―se Casa é arquitetada de forma geométrica‖ e ―dos alicerces cravados na 

terra‖ (COELHO: 1988, p.79), porém, igualmente, ―de papel‖ e ―dos corredores abertos 

ao vento‖ ou como assim mostra o biógrafo do pintor: 

Um odor de estrume, de rocha moída e molhada, pairava muito lento 

 sobre o rosto do menino que, encostado ao tronco de um plátano, fazia 

 girar a sopro um viravento de papel-de-lustro. E no centro da vida a 

 Casa se plantava, com todas as ventanas escancaradas para a rosa-dos-

 ventos, de salas preenchidas por mesas quadrangulares donde as enormes 

 toalhas jamais se retiravam, de oratórios de vinhático em cujo interior 

 uma lamparina eterna sustentava uma chama azul e amarela, 

 minusculamente pulsando. (A, p.14. Grifos nossos) 

  

 Ele vai dar a ver e a conhecer o processo, os problemas, as ansiedades, as 

dúvidas e as angústias do tio ao tentar escrever, de modo factual, cronológico, ordenado, 

programado, a biografia do pintor. Diz Frederico: 

 

Santa Eufrásia de Goivos, Quarta-feira, 7 de Maio de 1980. Papi dá início 

 à manhã de trabalho.  Coloca sobre a ―banca‖, substantivo que sempre 

 me irritou, os instrumentos de “ofício‖, dois lápis muito afiados, o pote 

 da tinta, os aparos escrupulosamente limpos, pois a outra aparelhagem 

 se recusa, a bibliografia que espera utilizar, ensaios, dicionários, artigos 

 de jornal, uma esponjinha vermelha e redonda e embebida em seu 

 recipiente de vidro, a que nunca o vi dar qualquer uso. (...) Deixa tombar 

 a cortina de cassa para que a luz, amenizada embora pela travessia da 

 copa dos castanheiros do pátio, não venha despenhar-se cruamente sobre 

 a paisagem de escrita, destacando os objectos nessa irritação 

 impossível de domar. (A, p. 12. Grifos nossos) 



 

 

Papi inicia o seu trabalho sob uma banca muito bem-estruturada, arrumada, com 

os ―instrumentos de ofício‖ à mostra: dois lápis ―muito bem afiados‖, o pote de tinta, 

tudo muito bem disposto de modo ―escrupuloso‖: a bibliografia, ensaios, dicionários e 

artigos de jornal. O biógrafo a partir de uma ordenação e dados referenciais objetaria e 

desejaria fazer de sua escrita uma máquina fotográfica, pois, a princípio, tinha a 

pretensão de oferecer um retrato do amarantino dentro dos preceitos da mimese 

tradicional, isto é, figurativo. No entanto, a tensiva e ambígua Casa pictórica do futuro 

biografado começa a se impor ao projeto da ―paisagem de escrita‖ de Papi, pois ela é 

figurada como ―uma teoria volumétrica‖ e ―impossível de arrumar‖, porque dentro dela 

habitava um menino que ―fazia girar a sopro um viravento de papel-de-lustro‖ e ―no 

centro da vida a Casa se plantava, com todas as ventanas escancaradas para a rosa-dos-

ventos‖. 

 Percebe-se que a biografia intentada por Papi se inicia por um movimento de 

querer ―domar‖, na arrumação criteriosa de seus instrumentos de ofício, o objeto de sua 

pesquisa e escrita. Como um objeto distante e visto de modo frio se apresentava, a 

princípio, Amadeo a Papi no começo de sua pretensa biografia. Todavia, nem só de 

pedra e geometria se evidencia a Casa pictórica de Souza-Cardoso, mas também e 

sobretudo, de vento. Ela é capaz de tumultuar e desalinhar todo e qualquer projeto ou 

estrutura, pois: ―o vento que lhe sopra contra o rosto não vem de norte nem de sul, nem 

leste nem de oeste, chama-se Amadeo‖ (A, p.20). Vento vertiginoso que oblitera a 

perspectiva clássica do modo de ver a Casa pictórica que habita o nortenho ou por ele é 

habitada. Revela-nos Frederico em seu diário de 16 de maio se 1980: 

 



Santa Eufrásia de Goivos, Sexta-feira, 16 de Maio de 1980. Considera-

 se um biógrafo. Reúne documentos recentes, ouve quem ouviu do 

 homem, acrescenta a tudo isso estâncias da própria existência. Este 

 meu tio Papi pretende justificar-se. A vida apenas se lhe torna 

 inteligível na vida de outrem, e é isso quase tudo quando o move. 

 Falando do pintor Amadeo, é de si que fala, por ele viaja até a 

 infância, emerge à superfície das águas trazendo entre os dentes um 

 pequeno tesouro cintilante. Mas é-lhe pouco exacto o itinerário, 

 arrogante também. 

 (...) 

 Recebo uma longa carta de Álvaro, a primeira em semanas, espraiando-

 se pelo romance que lê, um plano para as férias, uma hipótese de 

 trabalho envolvendo certa violoncelista portuguesa. Gabriel, o filho mais 

 pequeno do caseiro, veio hoje ao terreiro debruçar-se sobre o livro que 

 eu lia, incapaz de dormir após o almoço. (A, p.15. Grifos nossos) 

 

 

 A partir das anotações de Frederico se indicia o jogo biográfico que se desdobra 

de modo prismático, uma vez que Papi, ao empreender a escrita da biografia do pintor, 

quer se manter à distância do objeto, quer dele falar de modo objetivo e 

cronologicamente datado, no entanto, o vento que a desassossega não cessa e desalinha 

qualquer programa ou disciplina. E se num primeiro momento o biógrafo ―arrogante‖ 

deseja domá-la, a contragosto, vai desdobrando a sua casa, isto é, Santa Eufrásia de 

Goivos, na de Manhufe. Ao se debruçar sobre a vida e o mundo de Amadeo, é do seu 

mundo e de sua vida que passa a escrever, pois ―acrescenta a tudo isso estâncias da 

própria existência‖. A Casa pictórica se prolifera na textual, a de Manhufe na de Santa 

Eufrásia, a escrita biográfica na autobiográfica, e esta no diário que revela o romance de 

uma biografia. Romance que, por sua vez, convoca e se desloca, ou se ―espraia‖ por 

outras narrativas como no romance que Álvaro lê ou no que Frederico lê, o qual se 

revela ser, no diário do dia 30 de julho de 1908, Jean Santeuil, de Marcel Proust, e que 

faz parte dos volumes de Em Busca do Tempo Perdido. Ou, ainda, nas cartas, 

literalmente, transcritas de Amadeo para membros de sua família, como, por exemplo, 

para a sua mãe (A, p. 37) ou, ainda mais, na transcrição de um trecho de um conto de 



Almada dedicado a Amadeo intitulado ―k4 O Quadrado Azul‖ (A, p. 102). Percebemos 

que, pelo desencadeamento vertiginoso do jogo escritural que irá fazer com que uma 

narrativa caia na outra, num processo de mise-en-abyme, há um descentramento das 

vozes narrativas e, consequentemente, do sujeito, bem como de sua autoridade absoluta, 

presente e, antes, aceita e defendida pelas assim chamadas narrativas tradicionais. 

Veremos um igual deslocamento das fronteiras dos gêneros discursivos que pululam de 

uma voz para outra: estamos diante de uma biografia? De uma autobiografia? De um 

romance? De uma ficção? De um ensaio crítico de arte? Ou seria de um ensaio de 

filosofia da arte? A casa textual-espaço modulado de Papi/Mário Cláudio constitui-se 

móvel e movente, tudo nela se configura de modo indecidível, tenso e ambíguo. Nela 

tudo se revela precário, a começar pela verdade factual e cronológica que se mostrava 

tão óbvia a Papi que, diante de depoimentos, fatos e datas desencontrados, recorrerá à 

sua intuição. Diz o sobrinho no dia 18 de maio de 1980: 

 

As reproduções de Amadeo perfilam-se ao longo dos lambris, colocadas 

 por uma ordem suposta de cronologia, como se a descoberta desta fosse  

 uma revelação e por ela se desvendasse o sentido do homem. Papi fala 

 das questões de datação como um enigma de que a sobrevivência 

 dependesse, nas charadas se enreda a que conduzem os elementos 

 desencontrados dos testemunhos documentais ou dos pessoais de que 

 dispõe, a eles vai mesclando súbitas intuições com que de longe a longe 

 irrompe pela sala, batendo com a mão na testa. (A, p.19. Grifos nossos) 

 

Precário se revela Amadeo de Souza-Cardoso: um ser real, histórico ou 

ficcional? O que nasceu em 1887 e morreu em 1918? Ou o que nasceu de telas e da 

intuição de seu biógrafo, portanto, como narrativa, ficção na e da arte? Ambíguas e 

tensivas são as fronteiras entre a biografia e a ficção, pois elas recolhem a sua coesão e 

coerência em semelhantes estratégias narrativas que se revelam, no jogo de seleção e 



combinação, na composição narrativa igualmente ficcionais. Não sem razão, ficamos a 

saber, por Frederico, que:  

 Papi volta à carga, com Amadeo a escapar-se-lhe por entrelinhas, a 

 resguardar-se por detrás das décadas, sorrindo, sorrindo sempre. 

 Irrita-se o biógrafo, convoca-o para seu círculo, interroga-o, quase o  

  compele a aceitar como autenticidade refinadas mentiras. (A, p.33.  

  Grifos nossos) 

 

Desse momento em diante Papi se convence de que Amadeo ameaça se 

transformar em romance, como mostra-nos o sobrinho no diário: ―Previne-me de que 

Amadeo cada vez mais ameaça ser romance, com os elementos que lhe subtraem os 

feudatários do artista, a viúva prometendo pulverizar-se entre os vagos pavilhões de um 

hospital ilocalizável‖ (A, p.75). Diante da falta de provas e informações, das falhas de 

memória da viúva do pintor, já velha e doente, Papi chega à conclusão: ―Estamos a 

milênios da vera crônica de Amadeo de Souza-Cardoso, recriamos o que nunca foi ou 

para sempre se esconde. Chama-se Lúcia, esqueceu muita coisa, de pouco valerá 

entreter mistérios que não desvendaremos‖ (A, p.53. Grifos nossos). Amadeo, o de fato, 

constata Papi, nasceu, viveu e morreu, cuja ―vera crônica‖ ficou no passado. Do 

passado, da vida vivida e do contexto em que ele viveu restaram apenas vestígios, 

lembranças, precárias memórias, como a da viúva, por exemplo. Permanecerá, e para 

sempre, um claro enigma, sendo passível e possível de ser recuperado somente, de 

modo parcial, por uma biografia romanceada. Morto o artista de fato, nasce o de ficção 

ou o da arte, como constata o narrador-biógrafo já admitindo ser um romance a 

biografia que ele intentava escrever no início de sua empreitada: ―Nesse vinte e sete de 

Outubro de mil novecentos e dezoito, a vida que findara começava, como todas as que 

se extinguem, no reaver do palpitar definitivo de suas cores‖ (A, p.112). 



 Papi vai se dando conta de que datas, documentos, depoimentos não são 

suficientes para compor um retrato figurativo e definitivo do pintor, pois o decurso da 

vida já transcorreu, não se repete no discurso biográfico tampouco em outro de maneira 

documental. Configurar-se-á, sempre, como uma vida de ficção, como romance de uma 

vida, porque reinventada mediante os vestígios, as memórias, os retalhos que foram 

recolhidos da vida real daquele de quem vai se escrever, bem como tais elementos serão 

igualmente filtrados pelo olhar subjetivo daquele que vai escrever a biografia, como 

ficou evidenciado no caso de Papi. O máximo que o biógrafo consegue é convocar os 

nomes, os cheiros, as cores e os odores que emergem das telas do pintor misturadas à 

sua subjetividade, à sua intuição e à sua imaginação. Não esqueçamos Seixo quando ela 

irá analisar a obra de Mário Cláudio (1986): desdobrar-se sobre o processo criativo de 

Souza-Cardoso, ao interrogá-lo mediante o Outro gênero do romance que se configura a 

biografia, é se dobrar sobre si mesmo. No processo da autorreferencialidade há o 

inevitável encontro com o Outro, a começar pelo Outro de si mesmo. A vida possível do 

artista que se revela é aquela conseguida mediante o trajeto realizado por Papi na 

perseguição do percurso da obra, pois só ela irá revelar essa vida que se constitui no 

movimento do labor da obra, porque o sentido daquela se mostra na busca do sentido 

desta. Pergunta Frederico em seu diário: ―Que persegue este homem? O seu passado ou 

o de um outro, um texto, um astro que se não fixa?‖ (A, p.37. Grifos nossos). E não 

esqueçamos também que a obra de Souza-Cardoso constitui o motor da escrita de 

Papi/Mário Cláudio. Diz o sobrinho: ―Assiste a este homem que conta o percurso de 

outro homem, como se por nós falasse dele próprio e de cada um de nós‖ (A, p.20). 

 Após constatar que o estilo de Amadeo nem só de pedra era feito mas também 

de vento, Papi se rende, mas não sem o efeito da ―Cocainum Muriaticum‖ (A, p.23). 



Agora assim nos descreve Frederico a mesa, a que antes figurava escrupulosamente 

organizada, de Papi:  

 

Pressinto que os objectos se lhe distorcem nos olhos, transpira um 

 pouco, repousa. (...) Uma incrível confusão, contra o que é 

 regra, domina as superfícies de trabalho, ofícios, fotocópias, 

 sobrescritos, fichas. E Amadeo esconde-se pela Casa, negado 

 por alguns que o sabem, de lábios em perpétuo selados pela 

 morte. (A, p.23. Grifos nossos) 

 

  

 Observaremos que o personagem Amadeo se insinua e se impõe a Papi como 

ficção ou como num romance. O retrato do pintor que o biógrafo executará com sua 

pena plástica será, à semelhança do estilo que marca a fase última de Amadeo, cubista, 

porque fragmentado e labiríntico, pois, só assim, sem forma definida e definitiva, se 

apresentava o que restou da vida que o artista viveu. Diz Frederico:  

 

Hoje tem sido uma fala-só, debitando para consumo próprio as intenções 

 da biografia que lavra, equiparando-a a uma tela do pintor, dessas 

 últimas, com os fragmentos da vista, o fruto, o título, o insecto, as 

 cordas da viola. Mais afirma pretendê-la como história subjacente, 

 inventando não os eventos mas os pressupostos, não os efeitos mais as 

 origens. (A, p.87. Grifos nossos) 

 

  

 Relembrando o que afirmara Teresa Cerdeira: o que se evidencia é a desdobra do 

discurso pictórico no textual, configurando-se este não para ser só lido mas também e, 

sobretudo, visto, constituindo-se o texto numa tela, e a tela, ou telas, em um texto. 

Entretanto, como o quadro que figura na capa do livro, um texto que se configura como 

uma velatura. A biografia de Souza-Cardoso lá se encontra, porém, ―como história 

subjacente‖, porque ‖A Casa tem recantos estruturáveis em manchas e perspectivas, 

nela um tabuleiro cinético e cromático a cada passo assiste a sortes estonteantes‖ (A, 

p.90). A intenção de Papi de equiparar a biografia que faz do pintor a uma tela do 

mesmo revela-nos que a biografia, assim como a pintura de Amadeo, só pode ser 



perspectivada por ―manchas‖, prismas, fragmentos, cores e movimento, muito 

movimento, este figurado na imagem do viravento de papel-de-lustro que perpassa todo 

o romance. Com isso, percebemos que o texto biográfico - que se desdobra em 

autobiografia, romance, ficção e ensaio crítico de arte - só se pode tecer abarcando os 

múltiplos movimentos da vida de Amadeo que se concretizam na obra. Analisa Paula 

Morão:  

 

A biografia de Amadeo seguirá o crescer para o nome, como um mapa cuja 

escala fosse aumentando até à deformação da imagem. Daí a variedade de 

modos por que a personagem é denominada (p. ex. o português, o minhoto, o 

amarantino, o manhufense, o caricaturista, o pintor), estendendo-se aos 

nomes de quadros ou desenhos explicitamente referidos e comentados, ou 

 multiplamente refractados nas entrelinhas. (...) É claro, portanto, que o que 

se constrói,fragmentária e progressivamente, é o nome possível, abreviado-

Amadeo, porque o nome completo é inatingível. (MORÃO: 1993, p.152-3) 

 

  Há uma proliferação onomástica, configurando-se esta em Amadeo num dos 

elementos caracterizadores dos textos neobarrocos, como explica Sarduy:  

 

Outro mecanismo de artificialização do barroco é o que consiste em 

obliterar o  significante de um determinado significado, mas sem 

substituí-lo  por outro, por  mais distante que este se encontre do 

primeiro, mas por uma cadeia de  significantes que progride 

metonimicamente e que termina circunscrevendo o significante ausente, 

traçando uma órbita ao redor dele,  órbita de cuja leitura -  que 

chamaríamos radial-podemos inferi-lo. (SARDUY: 1979, p.164) 

 

O biógrafo apenas rodeia e circunscreve o significante ausente Amadeo para 

evidenciar, justamente, a impossibilidade de trazê-lo em sua inteireza. A linguagem, 

seja ela qual for, só pode aludir ao nome, à coisa ou ao objeto, jamais mostrá-los ou 

recuperá-los de modo absoluto ou absolutizante. A linguagem só pode revelá-los como 

linguagem, como representação, no caso da vida do homem Amadeo, só pode revelá-la 

e recuperá-la como linguagem pictórica, logo, a partir de uma base metafórica. Conclui 



Morão: ―Só que esta biografia vai ser a de um particular biografado, cujo nome importa 

não tanto pela vida que resume, como pela obra que assina, pintando um nome que vai 

construindo‖ (MORÃO: 1993, p.152), especialmente na vida-obra final de iniludível 

cariz cubo-futurista. Assim como se apresenta a tela intitulada ―Entrada‖, de 1917, 

indicia-se a vida de Amadeo que se revela como uma tela: objetos representados de 

modo realista, como alguns frutos, bichos, colagens, guitarra e a palavra em português 

―entrada‖. De objetos confusos e justapostos e fragmentados se pinta o poliedro retrato 

de Amadeo de Souza-Cardoso. Este que se desvela de várias entradas e, igualmente, de 

várias saídas, de diferentes e múltiplas leituras e interpretações, bem como de múltiplas 

escritas. Constata o pretenso biógrafo ou autobiógrafo ou já romancista: 

 

 A legibilidade dos factos assim tão-somente depende do alfabeto que  

  tivermos para os ler, nunca o curso que levarem nas calhas rectilíneas da  

  odisséia humana. São todos os relatos um relato, os homens todos eles  

  outro  homem, deles apenas e de cada um a morte que for de todos. (...)  

  (A, p.92). 

 

(...)Decalcadas, desenham as letras o rótulo da verdade total, e nada falta 

 senão o repouso, nada existe, nem o sofrimento nem o prazer, nem o 

 instinto de articular palavras, que é por si só alfabeto a interpretar. (A, 

 p.107) 

 

  

 Amadeo, de um nome na capa do romance, transforma-se em personagem e 

habita a, já agora, dupla Casa: a da pintura e a da escrita. É dentro dela, então, que Papi 

- aquele que desejava domar o pintor dentro da estrutura do gênero biografia 

tradicional- vai gizar uma das possíveis vidas de escrita do artista, porque lê e interpreta 

os vestígios espalhados pelas telas do portenho a partir ―do alfabeto que tivermos para 

os ler‖ e interpretar. Estamos diante de uma Casa, de uma obra e de um livro abertos, 

revelando-se, assim, o romance-biografia de Mário Cláudio semelhante aos produtos 

artísticos da idade neobarroca, como defende Calabrese. 



 Amadeo, o personagem, se insinua e irrompe do e no movimento da Casa, e, de 

modo similar, constitui-se de uma dupla e tensiva matéria: da sólida e da volátil, do 

programa e da vertigem, da razão e do delírio, do acaso e da necessidade, do 

pensamento e da percepção, do quadrado e da elipse, da ação e da reflexão, de estilo 

clássico e barroco (ou neobarroco). Perceberemos que o menino-artista a habita e ela 

habita o menino, desde a infância até a morte, porque: ―Não há caminho, não haverá 

jamais, que a ela não vá ter‖ (A, p.12) ou como declara o narrador na hora em que a 

morte, por conta da gripe espanhola, o levar em três dias: ―E o longínquo viravento 

colorido, minúsculo, se lhe materializa como tempo inteiro em suas hélices rápidas, dos 

vindimadores de Manhufe às ninfas da Rue Bara, dália de luz sem peso nem limite‖ (A, 

p.111). Aliás, do nascimento até a morte, talvez, o único, porque último, instante em 

que o menino vislumbra, face a face, a Casa é na hora em que de caçador se torna a 

caça, e definitiva, como nos diz o biógrafo: ‖E não é desprezível a tragédia que vai em 

tudo isto, como se a caça do caçador só pudesse concluir-se pela caçada definitiva, que 

é a que realiza esse monstro sem contorno, mas de hálito álgido e fétido, a que ninguém 

sonha jamais atribuir um nome‖ (A, p.280). 

 Configurar-se-á a Casa o princípio e o fim. O catavento, que movimenta a vida-

obra de Amadeo, liga as pontas dos espaços e dos tempos, como diz Prado Coelho: 

―Este lugar antes do lugar é, desde sempre, a Casa‖ (COELHO: 1988, p.78. Grifo 

nosso). Ela é ―o coração da infância‖ (COELHO: 1988, p.78), e suas ventanas 

escancaradas o projetam para o exterior e para o mundo. No exterior encontra aqueles 

com os quais inicia o percurso de aprendizagem de ―ser-se‖, ser na vida como na obra e 

vice-versa, a ―interrogar‖ um nome como a interrogar um estilo: ―Não era pouco o 

quanto de Manhufe subia à tona nesses dedos‖ (A, p.14) e ―Nesse trabalho, o ser liberto 



pela primeira vez interrogava o próprio nome, ―Amadeo‖ ascendendo como um 

balão de gomos no céu azul e quieto da sesta dos caseiros‖ (A, p.14. Grifos nossos). 

 Um dos familiares que mais influenciam o menino é o Tio Francisco, sensível ao 

talento do jovem, privilegiado interlocutor e iniludível exemplo com quem o pintor 

futuro traça os primeiros andaimes da Casa-Pintura. Diz o narrador: ―Em Amadeo 

incutirá, não tanto como pedagogo como por desejo de se mirar ao espelho, o afecto das 

formas e das cores‖ (A, p.21-2).  Amadeo se identificará com a atenção e a meditação 

do Tio Francisco, pois este ao indagar e ao se preocupar com o material com o qual 

trabalha, alimenta a consciência, a meditação e uma intenção artística transformadora, 

porque Francisco reconhecerá na transformação do material bruto em alguma coisa, em 

cultura, em arte, uma busca de expressão que significava, também, uma busca de 

conhecimento, de autoconhecimento: 

 

Procediam como os santeiros, mas se meditação, como o Tio Francisco, 

 compenetrado desse dever de dar um corpo ao lenho, afeiçoando uma 

 cadeira, uma charrua de brincar, uma caixa para a costura das mulheres 

 da Casa. Nele a atenção parecia muito mais escura, a natureza não o 

 reclamava com a mesma óbvia precisão com que solicitava esses que no 

 trabalho quase só investiam a contrapartida da féria. (...) muito melhor 

 do que o Tio Francisco, que desesperava se um detalhe lhe saía tosco ou 

 um arrebique se quebrava à força de o fiar. (A, p. 16-7. Grifos nossos) 

 

 

 O Tio se diferenciava, perante os olhos observadores e curiosos do menino, dos 

tanoeiros, um dos grupos de trabalhadores de Santa Eufrásia: porque o trabalho daquele 

se revelava atento, cuidadoso, paciente e inútil, sem finalidade exceto a de se dobrar 

sobre o próprio ofício. Trabalho sem funcionalidade prática, de desperdício excessivo 

de energia, numa palavra, de gozo, como define Barthes (BARTHES: 1987), ao falar da 

linguagem que se enrosca em seus próprios arabescos, sem um fim em si mesmA além 



daquele de gozar e fazer gozar de si mesma, a linguagem que se movimenta por e para 

si mesma como um jogo, como define Sarduy, erótico: 

 

A exclamação infalível que suscita toda capela de Churriguera ou do 

 Aleijadinho, toda estrofe de Góngora ou de Lezama, todo ato barroco, 

 quer pertença à pintura ou à repostaria: ―Quanto trabalho!‖, implica 

 apenas um adjetivo dissimulado: Quanto trabalho perdido!, quanto jogo e 

 desperdício, quanto esforço sem funcionalidade! É o superego do homo 

 faber,o ser-para-trabalho que aqui se enuncia impugnando o deleite, 

 desperdício e prazer, isto é, erotismo como atividade que é sempre 

 puramente lúdica, que não é mais do que paródia da função de 

 reprodução, uma transgressão do útil, do diálogo ―natural‖ dos corpos. 

No erotismo a artificialidade, o cultural, manifesta-se no jogo com o 

 objeto perdido, jogo cuja finalidade está nele mesmo e cujo propósito não 

 é a condução de uma mensagem - neste caso, a dos elementos 

 reprodutores - mas seu desperdício em função do prazer. (SARDUY: 

 1979, p.176-7) 

 

  

 Ao contrário dos tanoeiros que só trabalhavam pela ―féria‖, pela sobrevivência: 

―como se fosse desnecessário indagar da vocação dos materiais que lhes passavam pelas 

mãos. Bebiam, à hora do meio-dia, esquecidos de quanto até aí haviam feito, 

despreocupados do sentido de sua arte” (A, p.17), Tio Francisco meditava sobre o seu 

ofício, bem como nele dispensava tempo e dedicação e se perdia no jogo inútil e 

prazeroso do ―sentido de sua arte‖. Tal exemplo, conceito e sentido de arte persegue 

Amadeo no girar de seu catavento. Igual exemplo segue a Casa Textual que se dobra 

sobre si mediante o jogo metalinguístico, de Mário Cláudio/Papi. Uma Casa dentro da 

outra, uma linguagem dentro da outra gozando e fazendo gozar do próprio movimento. 

Declara o narrador: ―Em suas cores perduram, muito frescos, para além da usura e da 

utilidade. Assim a pintura seguia, Amadeo nela navegando, nós aqui contando deles‖ 

(A, p.105). Dirá Valéry de Degas, um outro artista “Administrador do talento próprio‖ 

(A, p.113), como Amadeo de Souza-Cardoso: ―Enquanto para o olhar ingênuo as obras 

parecem nascer do feliz encontro de um tema e de um talento, um artista dessa espécie 



profunda, talvez mais profundo do que seja sensato ser, protela o gozo, cria a 

dificuldade, teme os caminhos mais curtos‖ (VALÉRY: 2003, p.21-3). E mais fáceis, 

diríamos nós. O pintor tentava equilibrar-se entre ―a desordem do espírito‖ e a ―ideia‖ 

(A, p.113), entre a percepção vertiginosa advinda do catavento colorido que trazia nas 

mãos e o pensamento. Revela-nos o biógrafo via carta deixada por Amadeo, talvez, uma 

declaração de sua vontade última: ―É preciso fazer todo o esforço pela acção 

artística” (A, p.113. Grifos nossos). 

  Entre programa e vertigem o menino empreende a ―domesticação que realiza de 

seus instintos‖ (A, p.74). Se a determinação e a consciência do labor distinguem Tio 

Francisco do trabalho do homo faber em que se constituem os tanoeiros, estes, por sua 

vez, contrapondo-se ao trabalho dos vindimadores, apresentam-se, ―homens espessos‖ 

(A, p.17), ―bem mais sólidos‖ (A, p.17), porque ―nasciam do chão‖ (A, p.18), enquanto 

aqueles de ―variadas cores‖ (A, p.18) ―a todo momento se volatizavam‖ (A, p.17), seres 

que ―Do ar é que nasciam‖ (A, p.18) e com ―o coração que grade nenhuma assombrava‖ 

(A, p.18). Dos tanoeiros ficou a lição do empenho paciente e cuidadoso na entrega ao 

trabalho. Os vindimadores lhe pareciam homens encantados, por isso, aceitava-os, 

assim, mas ―sem com eles ousar o entusiasmo‖ (A, p.17). Percebemos que, de modo 

tenso, entre tanoeiros e vindimadores: entre o chão e a razão e o ar e a ansiedade de 

liberdade realizava Amadeo a sua educação artística. Se por um lado, preferia a 

―atenção sem êxtase‖ dos primeiros, pois ―sem euforia nem tristeza, as horas se 

impunha percorrer e melhor seria fazê-lo com paciência e cuidado‖ (A, p.17), por outro, 

os vindimadores suscitavam no menino, que ―Ficava-se a admirá-los‖ (A, p.18), 

mistérios de ―sombras confundidas com as feiticeiras‖ (p.19). A luz dos tanoeiros, bem 

como as sombras dos vindimadores se plantavam no centro da retina e percepção de 



mundo de Amadeo. Reparemos que a partir de uma ―certeza conjectural‖ (A, p.27) se 

levanta a Casa pictórica. Insinua o biógrafo: 

A Casa, com suas janelas que se mantêm fechadas por anos e anos, seus 

 pátios areados, suas lojas e sobrados onde a lida não conhece intervalos, 

 parecer-lhe-á primeiro uma extensão do homem que a obceca, como tal 

 com direitos iguais a esse misto de devaneio e de juízo que a própria 

 figura dele aconselha. (A, p.87) 

 

  Como os trabalhadores o menino dividiria, como futuro artista, a cumplicidade 

do ―emprego das mãos na matéria transformável‖ (A, p.99). No emprego das mãos ele 

reconheceria a sutil fraternidade que o ligaria ao povo português, como podemos 

perceber na referência feita em duas telas intituladas ―Janelas do Pescador‖ e ―A Casita 

Clara-Paisagem‖, ambas de 1916, período em que Amadeo estava de volta a Manhufe 

pelo autoexílio imposto pela Guerra. Diz-nos o narrador em 3ª pessoa: 

  

Pode ser a caixilharia de uma vidraça, a soleira de uma porta, outros 

 artigos da técnica de fruição do quotidiano que o grande povo sabe de 

 cor, tudo o que irmana e não dói, doseia e não grita. Nisto colherá a 

 fórmula que, excluindo a perfeição, não repudia a regra, afirmando a 

 verdade, não ousa apregoar o eterno. Os povoados grassam pelo corpo do 

 País, com sua indigência e sua ternura, confiantes do pintor que por eles 

 jornadeia, nos moradores detectando o que mais venera, o emprego das 

 mãos na matéria transformável. Abrem-se os casais para os campos 

 semeados, a relva brilha. Possível será depor pincéis e espátulas, dormir a 

 sesta num facho de branco. (A, p.99. Grifos nossos) 

 

 

Fernando Pessoa, contemporâneo de Amadeo na Geração de Orpheu, diz, como 

já mencionamos, pela boca de Soares, o Bernardo, que: ―a fraternidade tem subtilezas‖ 

(PESSOA: 2006, p.57). As formas da arte irão irmanar o pintor com o seu povo. 

Em outro membro da família Amadeo também colhe, agora no exemplo da 

prima Silvia, influências para edificar o seu estilo. Porém, se de Silvia, por um lado, se 

afasta por ela trazer ―ventanias‖ dentro de si e de se apegar por demais aos misticismos 



e à religião tão caros aos de Manhufe, portugueses de celta e maura tradição, como 

perceberemos neste fragmento:  

 

Ajoelhava recitando ladainhas, repetindo-se crônicas seráficas, a desse 

 São Gonçalo, pobres, e peregrinava pelas terras da Palestina, e lhe 

 aparecera Nossa Senhora numa igreja, e construíra a ermida de Amarante 

 e a ponte da vila, e os peixes lhe saltavam para as mãos, e fazia jorrar a 

 água e o vinho de um rochedo. (A, p.22) 

 

Por outro, mediante a presença da prima lhe ficaram a história e as memórias da 

Vila em que nasceu, ―de seu rincão natal‖, bem como das tradições religiosas. Tradições 

que voltam metamorfoseadas em linhas, planos, formas, como veremos na tela 

―Procissão do Corpus Christi, em Amarante‖, de 1913. Ou, ainda, por se enxergar como 

o oposto de Silvia, por ser compenetrado em sua razão e rigor, pois ―timoneiro de si 

mesmo‖, dava-se o direito de rir de e de ironizar a cega fé e o medo de diabos e de 

infernos da menina: ―Um pouco de tudo isto se ria Amadeo, galopando de sopetão a 

vibrar um chicote que logo largava, crescendo para ela com os indicadores espetados na 

cabeça como cornos‖ (A, p.23). 

Um dos artistas que muitas marcas deixaram no modo de ser e de pintar de 

Souza-Cardoso foi o italiano Amedeo Modigliani (1884-1920). Com ele, além do nome, 

o português tinha em comum um destino e ―um caminho próprio, marcado pela 

disciplina, pela vontade e pelo rigor‖ (CALVÃO: 2008, p.116). De Modigliani colhe a 

disciplina do pincel e do cinzel: ―Amedeo Modigliani vinha curvar-se ante o Balzac de 

Rodin, mirado à distância pela cambada da ―Rotonde‖ e por Libion, seu patrão‖ (A, 

p.55). Nele encontra o companheiro e o cúmplice ―para o prélio na mais total solidão‖ 

(A, p.99). Revela, em 1961, Jeanne Modigliani, a filha e biógrafa do pai: ―Amadeo foi 

para Modigliani não somente o único amigo em comum deste período mas o único 

companheiro de trabalho de toda a sua vida artística‖ (FRANÇA: 2005, p.22). No ateliê 



de Amadeo, em sua primeira exposição em Paris e na Cité Falguière, Amedeo vai expor 

sete esculturas em 1911. No pouco tempo em que conviveram, dividiram, além do 

ateliê, as mesmas preocupações estéticas e a mesma ansiedade na pesquisa formal, 

como, por exemplo, as influências da cultura dos povos primitivos africanos que tanto 

marcariam a nova fase, bebida na escultura de Brancusi, do italiano que ficaria 

conhecida pela série das Cariátides. Observa o narrador: ―E as cabeças esculpidas 

haverão de passar, instantaneamente, da sábia tranquilidade amável das Korés à 

inexpressão de atonia e susto e concentrada dor das Cariátides‖ (A, p.59).  Modigliani se 

aferrava, como o amigo português, a uma ―Inquebrantável determinação‖ (A, p.62), e a 

Cité Falguière dormiria e acordaria ―ao som do cinzel‖ (A, p.60). Em pessoas como 

Amedeo, Souza-Cardoso saberá que: ―Os companheiros, a amizade, constituem-lhe 

inalienável campo de exercícios de sua contabilidade afectiva‖ (A, p.56). 

A tensão entre chão e ar, luz e sombra, vertigem e programa, contenção e 

dispersão, certeza e dúvida, razão e fantasia, entre outros pares complementares e 

opositivos, existentes e plantados dentro da Casa, sentir-se-á também na escolha feita 

pelo pintor de ilustrar um famoso conto de Gustave Flaubert intitulado Légende de Saint 

Julien l`Hospitalier. Por ser Flaubert já percebemos, nessa escolha, a inclinação do 

pintor de se aproximar de autores que, iguais a ele, ficarão por terem sido grandes 

obsessivos na caça e no culto à forma. Em Julião, o personagem da lenda, Amadeo 

―haveria de siderar a fantasia‖ (A, p.74), mas não a ponto de levá-lo a uma errância sem 

limites. No protagonista do conto se reconheceria também ―dividido entre edificação e 

ruína‖ (A, p.74), porque: ―Julião é a gula do sangue vagaroso dos bichos, o pavor da 

orgia e da desmesura do ser, o recolhimento final à flama íntima‖ e ―O eremita 

exorcisma a tentação da posse para melhor se possuir, como o pintor que escalasse as 

fases de seu trabalho nos contínuos expedientes da captura da graça‖ (A, p.74). 



Percebemos que o catavento colorido em que se configura Amadeo, em seu incessante 

movimento de busca ao estilo, porque de si mesmo, está sempre a girar entre o ―ímpeto 

do corpo e a conversão à harmonia‖ (A, p.74). 

Ímpeto e ―impulso‖ (A, p.81) também colhidos na lição do mestre e arquiteto 

catalão Antonio Gaudí (1852-1926). Dono de um estilo em que domina a liberdade 

expressiva em que figuram as ―curvas que resumiam mistérios biológicos‖ (A, p.81) de 

uma imaginação transbordante. Amadeo admira apenas o impulso frutificante da criação 

na ―redescoberta das mãos, de seus inventos e seus erros‖ (A, p.81). Ou seja, ―do catalão 

de sessenta e dois‖ toma como ensinamento o entusiasmo do movimento da mão. Mais 

uma vez a tensão existente na constituição de seus projetos de vida e de arte se insinua: 

entre o impulso do catalão e a inteligência do português, entre a razão que tudo pondera, 

entre a linha simétrica do equilíbrio clássico e a curva do delírio barroco (e neobarroco 

de Mário Cláudio/Papi). Com Gaudí, porém, se irmana na atração a uma mesma ―luz 

polícrona‖ (A, p.82) e prismática. 

Com o poeta Rimbaud divide o risco daqueles que viajam como ébrios barcos 

em mares revoltosos e se projetam em precipícios impregnados de perigos. No poeta 

francês e nos outros em que bebe suas lições de ser e de pintar, Amadeo sempre 

vislumbra o impulso do movimento, a ―acção vertiginosa‖ (A, p.93) do entusiasmo da 

busca e da vitalidade da ―redescoberta das mãos‖. Todavia, se o poeta francês se 

entregava a uma loucura do ver, porque motivada ―pelo desregramento de todos os 

sentidos‖ (RIMBAUD: 1998), o pintor português ―perante o despenhadeiro guarda 

intactos os órgãos da vista, com nitidez destrinçando a pluralidade dos vectores. Lê 

Arthur Rimbaud como quem pinta‖ (A, p.93). 

Semelhante loucura dos sentidos, a que o levaria em busca do novo, da ação 

artística, o motiva a travar uma convivência com o pintor, também poeta, futurista, 



modernista e órfico, José de Almada Negreiros. O português do sul, no já referido 

Ultimatum Futurista, de 1917, reconheceria na pintura do manhufense a ―verdadeira 

Descoberta de Portugal na Europa do século XX‖. Entretanto, do excessivo, porque de 

―ininterrupta alucinação‖ (A, p.101), manteria a devida e prudente distância. De Almada 

beberia o ―afã especulativo‖ (A, p.101), se irmanaria na mesma vontade de épater a 

mente tacanha e conservadora da elite cultural portuguesa, porém, os seus caminhos se 

bifurcariam no instante de focar o alvo. Negreiros faria parte do grupo de caçadores que 

atiraria para todos os lados, sem a preocupação de ajustar a mira, já Amadeo, embora 

compartilhasse de igual conceito de arte advindo de Almada, isto é, de arte como 

artilharia, como curiosidade e busca por novas formas, criaria estratégias para se 

―desviar‖ de Negreiros tanto ―em plena Rua Garrett‖ (A, p.102), quanto nos objetivos 

referentes ao seu modo de ser e de pintar. O pintor de Manhufe: ―Contrapunha-lhe este a 

exactidão da finalidade e a boa maneira do silêncio, defrontando-o a partir da imagem 

que de si mesmo dava, de perene e incansável desbravador do recanto que lhe coubera 

em sorte‖ (A, p.102). 

Por fim, com Eduardo Viana, pintor amigo e nortenho como o de Manhufe, 

Amadeo tenta se equilibrar entre a ―difícil dialéctica de magnanimidade e recebimento, 

de invasão e oferta‖ (A, p.104). Viana ―rebentará como um relâmpago‖, enquanto 

Amadeo ―demorar-se-á o outro no apurar de uma turquesa ou de uma terra-de-Siena, até 

não mais ser cor mas conceito dela‖ (A, p.104).  

A obra vai se construindo de impulso a impulso, de ímpeto em ímpeto, de 

percepção em percepção, porém sem o arquiteto-pintor descurar, um só minuto, de que 

ela também se constrói do rigor do conceito, porque motivado também pela ação 

artística que advém do pensamento. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-Conclusão 

 

 

 

 O objetivo principal da tese foi efetuar uma análise da novela A Fuga para o 

Egipto e de dois romances: Gémeos e Amadeo, de Mário Cláudio. Procurou-se 

evidenciar, mediante textos críticos e teóricos que têm como foco os estudos do barroco 

histórico, bem como os sobre o neobarroco, até que ponto os textos do escritor 

português se construíram apropriando-se de marcas e procedimentos do estilo que 

caracterizou a estética do século XVII e, segundo críticos como Severo Sarduy e Omar 

Calabrese, se assemelhariam às marcas e aos procedimentos dos, assim chamados, 

produtos culturais da atualidade. Uma dessas marcas é a presença de um texto híbrido, 

configurado: levando-se em conta a mistura da palavra com a imagem, dando ensejo à 

produção de uma arte em que não haveria espaços definidos, na ambiguidade do espaço 

consistiria a sua força no sentido de estabelecer uma nova forma artística. Esta que se 

configura, na nossa interpretação, pelo diálogo empreendido dos textos de Mário 



Cláudio com a obra e a vida de três pintores, em um espaço modulado, porque múltiplo 

e aberto. Espaço que também denominamos de neobarroco, e que foi construído pela 

escrita experimental de Mário Cláudio quando este, ao convocar o gênero biográfico 

como um outro do romance, não só promove uma problematização acerca dos frágeis 

limites e fronteiras dos gêneros textuais bem como vem esgarçá-los a fim de, de dentro 

do espaço biográfico, dar a conhecer outra forma artística: híbrida, móvel e movente. 

Porque, a partir desse espaço formal indecidível, o escritor vem, de igual modo, fazer 

emergir a superfície do espaço criativo para desmistificá- lo e desmitificá-lo como um 

espaço– até meados do século XIX o trabalho do artista era concebido como um ato 

demiúrgico – de inspiração.  

 Por eles estabelecerem um diálogo com outras artes, mais precisamente, com a 

pintura, traçou-se um pequeno percurso ao início dos estudos interartes. Com isso, 

precisou-se investigar, para se levar a cabo a questão das tênues fronteiras entre os 

gêneros discursivos trazidos pelos três textos, o gênero biografia, bem como os estudos 

que redimensionaram o conceito, como, por exemplo, os de Philippe Lejeune e o de 

Leonor Arfuch. Depois, para se verificar em que medida a novela e os dois romances se 

configuram como um espaço biográfico modulado-neobarroco, foi preciso que nos 

aprofundássemos em alguns estudos já realizados pelo barroco histórico e os, assim 

considerados, neobarrocos, como os livros O barroco, de Severo Sarduy e A cultura 

barroca: análise de uma estrutura histórica, de Antonio Maravall, bem como A idade 

neobarroca, de Omar Calabrese. 

 Também foi necessária uma pesquisa tanto a alguns autores e livros ligados à 

temática barroca, bem como a um certo redimensionamento crítico da estética 

Setecentista, como, por exemplo, o de Heirinch Wölfflin- Renascença e Barroco-  ou ao 

livro de Walter Benjamin- Origem do drama barroco alemão. Embora nem todos os 



textos e nem todos os conceitos trazidos para discussão no primeiro capítulo tenham 

sido, de fato, ―aproveitados‖ na análise e interpretação dos três textos, consideramos, 

por bem, pois eles lançaram, cada qual a seu modo, luzes sobre o trajeto que 

desejávamos trilhar em nossa interpretação, que figurassem no capítulo de abertura da 

tese. Pensamos, também, que as reflexões, embora não todas aproveitadas ao longo de 

nossa análise dos três livros, nos ajudaram sobremaneira na difícil empreitada de ―ex-

plicar‖, ou seja, desdobrar as intricadas pregas teóricas do barroco. 

 Estas leituras foram necessárias, pois buscamos mostrar que as três narrativas 

biográficas são estruturadas num espaço literário que se deseja modulado por ser 

apresentar experimental. Tal espaço se apropria do gênero biográfico para transformá-lo 

numa forma literária nova, no sentido de desvelar em sua superfície os procedimentos 

do processo criativo, isto é, o de revelar ser este um construto de linguagem. Numa 

palavra: pura representação.  

 Buscou-se evidenciar, na leitura analítica e interpretativa de A Fuga para o 

Egipto, Gémeos e Amadeo, como o autor estruturou o espaço biográfico a fim de 

esgarçar os limites da biografia tradicional e nele construir biografias fictícias. Com 

isso, ele não só vem rasurar não só as barreiras existentes entre biografia e ficção bem 

como vem solapar com a ideia de sujeito clássico, isto é, de um autor como detentor de 

verdades absolutas acerca de um biografado. Isso se evidencia na maneira como as 

―várias verdades‖ do mesmo episódio bíblico são disseminadas pelas várias vozes-

personagens-narradores que compõem o concerto em que se apresenta o texto de A 

Fuga para o Egipto. Ou, ainda, como ―as certezas‖ acerca da vida de D.Francisco são 

relativizadas pelas perspectivas dos narradores que fazem dobrar vozes, tempos e 

espaços hibridizando verdade e mentira, biografia, autobiografia e ficção num mesmo 

espaço. Em Amadeo, num processo semelhante, as vozes narrativas tornam difusos os 



gêneros em que se apresentam as narrativas encaixadas: trata-se de um romance, um 

diário, uma autobiografia, uma biografia ou, ainda, do romance da escrita de uma 

biografia, como afirma Seixo? Verifica-se que, no espaço experimental em que se 

configura o biográfico, como assim o construiu o escritor Mário Cláudio, tal espaço se 

revela poroso, fluido, indecidível, no qual o que importa são as tensões trazidas no 

sentido de se problematizar o gênero biografia como tradicionalmente se conhece, bem 

como de se apropriar dele para se experimentar, porque para inovar, o espaço literário. 

 As biografias fictícias foram, pois, escritas levando-se em consideração a 

memória, as lembranças, o filtro subjetivo de quem se debruçou sobre elas, 

evidenciando, assim, o quanto de seleção e combinação dos dados factuais e 

documentais influenciam na ―biografia‖ de uma pessoa. Os textos mostraram que a 

única vida possível é a de ficção, pois o que passou, passou, sobrando apenas vestígios e 

retalhos a serem montados na tentativa de recuperação da vida que foi vivida, mas que 

ficou para sempre no passado. Só como um romance as biografias fictícias poderão ser 

escritas, assim como o fez Mário Cláudio a nos revelar a vida (de) escrita de Tiepolo, 

Goya e Amadeo. 

 As fronteiras fluidas entre os gêneros, dentro do espaço biográfico, vieram 

também mostrar que o espaço de criação também pode ser alargado e ser visto como 

crítico: à medida que o escritor se debruça, como Mário Cláudio o fez, sobre a biografia 

de três pintores, indagando-se sobre os processos criativos deles, indaga e se dobra 

sobre o próprio ofício. Num processo de referencialização e autorreferencialização, o 

escritor fez da literatura o espelho da leitura, evidenciando que o processo de escrever, 

bem como o de pintar, nada tem de verdade absoluta. Ambos se constituem de 

especulação. E nos dois sentidos do termo: como pura representação e autorreflexão. 



Autorreflexão que leva artistas, como Mário Cláudio, Tiepolo, Goya e Amadeo, a terem 

consciência de nutrir o ―intérmino teorema‖ da própria obra. 

 Intérmino teorema que, nas narrativas biográficas de Mário Cláudio, é levado a 

efeito pela estratégia do jogo através da qual ele monta o seu puzzle literário. 

 Pensamos que, talvez, o autor, ao investigar o tempo e o espaço de seus 

biografados, bem como ao se apropriar de suas respectivas paletas, empreende uma 

revisão crítica acerca de cada um, contribuindo, assim, para enriquecer a história da 

arte. 

 A nossa partida com o texto marioclaudiano chegou ao fim, mas o ―intérmino 

teorema‖- jogo em que se constitui a sua obra continua. 

 

 

7-Bibliografia 

a) BIBLIOGRAFIA DO AUTOR 

 

CLÁUDIO, Mário.  Amadeo. Lisboa: INCM, 1986. 

------. Amadeo. In: In: A Trilogia da Mão. Lisboa: Dom Quixote, 1993. 

------. Rosa. In: A Trilogia da Mão. Lisboa: Dom Quixote, 1993. 

------. Guilhermina. In: A Trilogia da Mão. Lisboa: Dom Quixote, 1993. 

------. Gêmeos. Lisboa: Dom Quixote, 2004. 

------. A Fuga para o Egipto. Lisboa: Quetzal Editores 

------. As Batalhas do Caia. Lisboa: Dom Quixote, 1995. 

------. Amadeo. Lisboa: INCM, 1986. 

------. Boa noite, senhor Soares. Rio de Janeiro: 7Letras, 2009. 

 



b) BIBLIOGRAFIA SOBRE O AUTOR 

 

ABELHA, Thereza. ―Quem escreve se descreve: uma apresentação de Mário 

Cláudio‖. In: Boletim do SEPESP, n.5. Rio de Janeiro, UFRJ, 1993/nov. 

------. ―Gêmeos, DE MÁRIO CLÁUDIO: A MORTE EM RETRATO‖. Texto 

inédito. 

CALVÃO, Dalva. Da narrativa biográfica a outras artes: reflexões sobre escrita 

literária e criação estética na Trilogia da Mão. Rio de Janeiro: UFRJ/FL: 2000. 

------. Da narrativa biográfica a outras artes: reflexões sobre escrita literária e 

criação estética na Trilogia da Mão. Niterói: EdUFF, 2008. 

------. ―Gêmeos‖. Resenha, 2004. (Referência incompleta) 

PAVLICHENKO, Loiana. Entre palavra e imagem: Gêmeos, de Mário Cláudio. 

Niterói: UFF, 2008. 

------.  ―Linguagem sobre linguagem: a pintura de Tiepolo no texto de Mário 

Cláudio‖ In: Duarte, Lélia & OLIVEIRA, Paulo Motta. Encontros prodigiosos. 

Anais do XVII Encontro de professores universitários brasileiros de literatura 

portuguesa. Vol. 1. Belo Horizonte: FALE/UFMG, 2001. 

CERDEIRA, Teresa Cristina. ―Um pintor e dois olhares: Amadeo entre Almada e 

Mário Cláudio.‖ In: O avesso do bordado: ensaios de literatura. Lisboa: Caminho. 

2000. 

COELHO, Eduardo Prado. ―Amadeo‖. In: A noite do mundo. Lisboa: Imprensa 

Nacional/Casa da Moeda. Lisboa: Temas Portugueses, 1988. 

COLAÇO, Jorge. ―Mário Cláudio: uma deliberada singularidade‖. In: Foro das 

Letras, 13/14, Julho de 2006. (exceto). http://annualia-verbo.blogs.sapo.pt. 



LEPECKI, Maria Lúcia. ―Mário Cláudio: Damascena, a profecia‖. In: 

Sobreimpressões—Estudos de Literatura Portuguesa e Africana. Lisboa: Editorial 

Caminho, 1988. 

LOURENÇO, Eduardo. ―Mário Cláudio-uma poética do virtual‖. In: O Canto do 

Signo-Existência e Literatura (1957-1993). Lisboa: Presença, 1994. 

MOURÃO, Paula. ―Mário Cláudio‖. In: Viagens na terra das palavras. Lisboa: 

Edições Cosmos, 1993. 

RIBEIRO, Anabela Mota. ―Mário Cláudio: O desafio seria inventar uma 

autobiografia‖. In: www.seleccoes.pt. 

SEIXO, Maria Alzira. ―Alteridade e auto-referencialidade no romance português de 

hoje (a propósito das obras de J.Saramago, M. Cláudio e Maria Gabriela Llansol‖. 

In: A palavra do romance: ensaios de genologia e análise. Lisboa: Livros Horizonte, 

1986. 

 

 c) BIBLIOGRAFIA TEÓRICO-CRÍTICA 

 

AGAMBEN, Giogio. O que é o contemporâneo? E outros ensaios. Tradução: 

Vinícius Nicastro Honesko. Chapecó, SC: Argos, 2009. 

ARTE HOJE. Goya: há 150 anos, morria um rebelde. RJ, Ano 1, n.9, mar de 

1978. 

ALPES, Svetlana. A Arte de Descrever: A Arte Holandesa no Século XVII. 

Tradução: Antonio de Pádua Danesi. São Paulo: EDUSP, 1999. 

ANDRADE, Antonio e PEDROSA, Célia. ―Entrevista com Roberto 

Echavarren.‖ In: Linguagens. Revista  Gragoatá. n.16. Niterói: EDUFF, 1996. 

------. Galáxias Neobarrocas: Poesia e Visualidade em Haroldo de Campos. 

Dissertação de Mestrado. Niteroi: UFF, 2006. 

ARBEX, Marcia. ―Poéticas do visível‖. In: (Org.) ARBEX, Márcia Poéticas 

do Visível - ensaios sobre a escrita e a imagem. Belo Horizonte/FALE-

UFMG, 2006. 

ARFUCH, Leonor. O espaço biográfico: Dilemas da Subjetividade 

Contemporânea. Tradução: Paloma Vidal. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2010. 

ARGAN, Giulio Carlo. Arte Moderna. Tradução: Denise Bottmann e Federico 

Carotti. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 



ARENDT, Hannah. A condição humana. Tradução: Roberto Raposo. Rio de 

Janeiro: Forense, 2007. 

ÁVILA, Affonso. Barroco-Teoria e Análise. São Paulo: Perspectiva, 1997. 

------. O lúdico e as projeções do mundo barroco. São Paulo: Perspectiva, 

1980. 

BARBOSA, Leila Maria Fonseca & RODRIGUES, Marisa Timponi Pereira 

Rodrigues. A Trama Poética de Murilo Mendes. Juiz de Fora: FUNALFA, s/d. 

 BARTHES, Roland. A Câmara Clara. Tradução: Júlio Castanõn Guimarães. Rio 

de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. 

------. O Óbvio e o Obtuso. Tradução: Léa Novaes.  Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

1990. 

------. Roland Barthes por Roland Barthes. Tradução: Leyla Perrone-Moisés.  São 

Paulo: Estação Liberdade, 1003. 

------. O Rumor da Língua. Tradução: António Gonçalves. Lisboa: Edições 70, s/d. 

------. O prazer do texto. Tradução J. Guinsburg. São Paulo: Perspectiva, 1987. 

------. Aula. Tradução: Leyla Perrone-Moisés. São Paulo: Cultrix, 1978. 

 BAUDELAIRE, Charles. Sobre a Modernidade. Organização e tradução: Plínio 

Augusto Coelho. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1996. 

------. Escritos Sobre Arte. Tradução: Plínio Augusto Coelho. São Paulo: EDUSP, 1991.  

 BECKETT, Wendy. História da Pintura. Tradução: Mário Vilela. São Paulo: 

Ática, 1997. 

 BENJAMIN, Walter. Origem do drama trágico alemão. Tradução: João 

Barrento. Belo Horizonte: Autêntica, 2011. 

------. Origem do drama barroco alemão. Tradução: Sérgio Paulo Rouanet.. São Paulo: 

Brasiliense, 1984. 

 BERGER, John. Modos de ver. Tradução: Lúcia Olinto. Rio de Janeiro: Rocco, 

1999. 



 BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar. Traduzindo: Carlos 

Felipe Moisés e Ana Maria L. Loriatti. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. 

 BLANCHOT, Maurice. O espaço literário. Tradução: Álvaro Cabral. Rio de 

Janeiro: Rocco, 1987. 

 BRANDÃO, Fiama Hasse Paes. Cenas Vivas. Lisboa: Relógio D`água, 2000. 

Bíblia Sagrada. E.U.A: Editora Vida, 1995. 

 BOSI, Alfredo. Reflexões sobre arte. São Paulo: Ática, 1983. 

 CALABRESE, Omar. A Idade Neobarroca. Tradução: Carmen de Carvalho e 

Artur Morão. Lisboa: Edições 70, 1987. 

 CARPENTIER, Alejo. Concerto barroco. Tradução: Josely Vianna Baptista. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2008.  

 CARR-GOMM, Sarah. Dicionário de Símbolos na Arte. Bauru/São Paulo: 

EDUSC, 2004. 

 CAUQUELIN, Anne. Teorias da Arte. Tradução: Rejane  Janowitzer. São 

Paulo: Martins Fontes, 2005. 

------. A invenção da Paisagem. Tradução: Marcos Marcionilo. São Paulo: Martins 

Fontes, 2007. 

  CHAUÍ, Marilena. ―Janela da alma, espelho do mundo.‖ In: NOVAES, Adauto. 

O olhar. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.  

------Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2003. 

 CHIAMPI, Irlemar. Barroco e Modernidade-Ensaios sobre Literatura Latino-

Americana. São Paulo: Perspectiva, 1998. 

 CHILVERS, Ian. Dicionário Oxford de Arte. Tradução: Marcelo Brandão 

Cipolla. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 



 CHRISTIN, Anne-Marie. ―A imagem enformada pela escrita‖. In: (Org.) 

ARBEX, Márcia Poéticas do Visível-ensaios sobre a escrita e a imagem. Belo 

Horizonte/FALE-UFMG, 2006. 

 CLÜVER, Claus. ―Estudos interartes-conceitos, termos, objetivos. In: Literatura  

e Sociedade: revista de teoria literária e literatura comparada, São Paulo, n.2, p.37-55, 

1997. 

------. ―Da Transposição Intersemiótica‖. In: (Org.) ARBEX, Márcia Poéticas 

do Visível-ensaios sobre a escrita e a imagem. Belo Horizonte/FALE-UFMG, 

2006. 

COLI, Jorge. O que é arte. São Paulo: Brasiliense, 1991.  

COMPAGNON, Antoine. O trabalho da citação. Tradução: Cleonice P.B. 

Mourão. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 1996. 

CONCAGH, Viviana Bosi. John Ashbery-um módulo para o vento. São Paulo: 

EDUSP, 1999.  

COTTINGTON, David. Cubismo. Tradução: Luiz Antônio Araújo. São Paulo: 

Cosac&Naify, 2001. 

CUMMING, Robert. Para entender a arte. Tradução: Isa Mara Lando. São 

Paulo: Ática, 1995. 

DANIEL, Cláudio. (Org.) Jardim de Camaleões-A Poesia Neobarroca na 

América Latina. Tradução: Cláudio Daniel, Luiz Roberto Guedes e Glauco 

Mattoso. São Paulo: Iluminuras, 2004. 

DASTUR, Françoise. A Morte-Ensaio sobre a Finitude. Tradução: Maria 

Tereza Pontes. Rio de Janeiro: Difel, 2002. 

DEGAS, Edgar. Gênios da Pintura. n.81. São Paulo: Abril Cultural, 1967. 

DÉGUY, Michel. “O fim do mundo “finito” (Valéry). In: NOVAES, Adauto. 

Poetas que pensaram o mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. 

DELACROIX, Eugène. Gênios da Pintura. n.18. São Paulo: Abril, s/d. 

DELEUZE, Gilles. A Dobra---Leibniz e o Barroco. Tradução: Luiz B. L. 

Orlandi. São Paulo: Papirus, 2009. 

DERRIDA, Jacques. A Escritura e a Diferença. Tradução: Maria Beatriz 

Marques Nizza da Silva. São Paulo: Perspectiva, 2005. 

------. A Farmácia de Platão. Tradução: Rogério da Costa. São Paulo: 

Iluminuras, 2005. 

------. Gramatologia. Tradução: Miriam Chnaiderman e Renato Janine 

Ribeiro. São Paulo: Perspectiva, 2004. 

DIDI-HUBERMAN, Georges. O que vemos, o que nos olha. Tradução: Paulo 

Neves. São Paulo: Editora 34, 1998. 

DUARTE JR, João-Francisco. O que é a Beleza. São Paulo: Brasiliense, 1986. 

FARTHING, Stephen. 501 Grandes Artistas. Rio de Janeiro: Sextante, 2009. 

FOCCILLON, Henri. A vida das formas. Tradução: Ruy Oliveira. Lisboa: 

edições 70, 2001. 

FOUCAULT, Michel. As Palavras e as Coisas. Tradução: Salma Tannus 

Muchail. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 



------. Isto não é um Cachimbo. Tradução: Jorge Coli. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1989. 

------. Nietzsche, Freud & Marx. Tradução: Jorge Lima Barreto. São Paulo: 

Princípio, 1997. 

FRANÇA, José-Augusto. O essencial sobre Amadeo de Souza-Cardoso. 

Lisboa: INCM, 2005. 

GAARDER, Jostein. O mundo de Sofia: romance da história da filosofia. 

Tradução: João Azenha Jr. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

GAGNEBIN, Jeanne Marie. Lembrar escrever esquecer. São Paulo: Editora 

34, 2006. 

------. Walter Benjamin---cacos da história. Tradução: Sônia Salzstein. São 

Paulo: Brasiliense, 1993. 

------. Sete aulas sobre a linguagem , memória e História. Rio de Janeiro: 

Imago, 1997. 

GOFF, Jacques Le. História e Memória. Tradução Bernardo Leitão (et. al). 

Campinas: EdUNICAMP, 1996. 

------. A história nova. Tradução: Eduardo Brandão. São Paulo: Martins 

Fontes, 1993. 

GONÇALVES, Aguinaldo. ―Relações homológicas entre literatura e artes 

plásticas—algumas considerações.‖ In: Literatura e Sociedade. 

------. ―Stéphane Mallarmé, Paul Valery: um pensamento abstrato‖. In: 

Gragoatá 16-Revista do Instituto de Letras. Niterói. 2004. 

------ ―Paul Valéry: O Alquimista do Espírito‖. In: Variedades. São Paulo: 

Iluminuras, 2007. 

GOYA, Francisco. (Coleção Gênios da Pintura. n.5). São Paulo: Abril 

Cultural, s/d. 

GOYA, Francisco. Pinacoteca Caras, n. 5. 

GRACIÁN, Baltasar. A arte da prudência. Tradução: Pietro Nassetti. São 

Paulo: Martin Claret, 2002. 

GULLAR, Ferreira. ―Barroco: olhar e vertigem‖. In: NOVAES, Adauto. O 

olhar. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. 

------. Relâmpagos. São Paulo: Cosac & Naify, 2003. 

HAAR, Michel. A obra de arte-Ensaio sobre a antologia das obras. Tradução: 

Maria Helena Kühner. Rio de Janeiro: DIFEL, 2000. 

HAGEN, Rainer& ROSE- Marie. Goya. São Paulo: Paisagem, 2004. 

HALL, Stuart. Identidades Culturais na Pós-Modernidade. Tradução: Tomás 

Tadeu da Silva e Guaracira Lopes Louro. Rio de Janeiro: DP&A, 1997. 

HARTHERLY, Ana. O Ladrão Cristalino-Aspectos do Imaginário Barroco. 

Lisboa: Edições Cosmos, 1997. 

HARVEY, David. Condição pós-moderna. Tradução: Adail Ubirajara Sobral e 

Maria Stela Gonçalves. São Paulo: Loyola, 1992. 

HAUSER, Arnold. História Social da Literatura e da arte. Tradução: Walter 

H. Geenen. São Paulo: Mestre Jou, 1982. Tomo I. 

HOEK, Leo H. ―A transposição intersemiótica: por uma classificação 

pragmática‖. In: (Org.) ARBEX, Márcia Poéticas do Visível-ensaios sobre a 

escrita e a imagem. Belo Horizonte/FALE-UFMG, 2006. 

HORÁCIO. A Poética Clássica. Tradução: Jaime Bruna. São Paulo: Cultrix, 

1990. 



JAY, Martin. Campos de Fuerza-Entre la historia intelectual y la crítica 

cultural. Buenos Aires: Paidós, s/d. 

HUGLES, Robert. Goya. Tradução: Tuca Magalhães. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2007. 

HUTCHEON, Linda. Poética do Pós-Modernismo-História. Teoria. Ficção. 

Tradução: Ricardo Cruz. Rio de Janeiro: Imago, 1991. 

JENNY, Laurent. La Parole Singulière. Paris: Belin, s/d. 

KLEE, Paul. Gênios da Pintura. n. 90. São Paulo: Abril Cultural, s/d. 

------. Sobre a arte moderna e outros ensaios. Tradução: Pedro Süssekind. Rio 

de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001. 

LEJEUNE, Philippe. O pacto autobiográfico. Tradução Jovita Maria Gerheim 

Noronha e Maria Inês Coimbra Guedes. Belo Horizonte: EdUFMG, 2008. 

LICHTENSTEIN, Jacqueline. A Pintura. Vol 3: A idéia e as partes da pintura. 

Coordenação da tradução: Magnólia Costa. São Paulo: Editora 34, 2004. 

------. A Cor Eloqüente. São Paulo: Siciliano, 1994. 

LINS, Daniel. (Org). Nietzsche/Deleuze-imagem-literatura-educação: 

Simpósio Internacional de Filosofia. Rio de Janeiro: Forense Universitária; 

Fortaleza, CE: Fundação de Cultura, Esporte e Turismo, 2007. 

LLOMBART, Felipe Vicente Garín. O melhor do Prado. São Paulo: Ática, 

1997. 

LOBO, Rafael Haddock. (Org.). Os filósofos e a Arte. Rio de Janeiro: Rocco, 

2010. 

LONGO, Leila. Linguagem e Psicanálise. Rio de Janeiro: JZE, 2006. 

LOURENÇO, Eduardo. O Canto do Signo---Existência e Literatura. Lisboa: 

Presença, 1993. 

LOUVEL, Liliane. ―A descrição ―pictural‖: por uma poética do iconotexto‖. 

In: (Org.) ARBEX, Márcia Poéticas do Visível-ensaios sobre a escrita e a 

imagem. Belo Horizonte/FALE-UFMG, 2006. 

LYOTARD, Jean-François. Discours, Figure. Paris: Editions Klincksieck, 

1991. 

------.O Pós-moderno. Tradução José Bragança de Miranda. Rio de Janeiro: 

José Olympio, 1993. 

MACHADO, Lino. As Palavras e as Cores. Espírito Santo: CEG 

Publicações/EDUFES, 1999. 

MAGEE, Bryan. História da filosofia. São Paulo: Loyola, 1999. 

MAINSTONE, Madeleine e Rowland. O barroco e o século XVII. Tradução: 

Álvaro Cabral. São Paulo: Círculo do Livro, s/d. 

MALIÉVITCH, Kazimir. Dos novos sistemas na arte. Tradução Cristina 

Dunaeva. São Paulo: Hedra, 2007. 

MARAVALL, Antonio José. A Cultura do Barroco. Tradução: Silvana 

Garcia. São Paulo: Edusp, 1997. 

MARCONDES, Luiz Fernando. Dicionário de termos artísticos. São Paulo: 

Edições Pinakotheke, 1998. 

MEDINA, João. História de Portugal: Dos tempos pré-históricos aos nossos 

dias.  Lisboa: Ediclube, s/d. 

MELO NETO, João Cabral. Cadernos de Literatura Brasileira. São Paulo: 

IMS, 1998. n. 1. 

MERLEAU-PONTY, Maurice. O olho e o espírito. Tradução: Paulo Neves e 

Maria Ermantina Galvão Gomes.  São Paulo: Cosac&Naify, 2005. 



------. A Prosa do Mundo. Tradução: Paulo Neves. São Paulo: Cosac&Naify, 

2002. 

------. O Visível e o Invisível. Tradução: José Artur Gianotti e Armando Mora 

d`Oliveira. São Paulo: Perspetiva, 2003. 

MODIGLIANI, Amadeo. Gênios da Pintura. São Paulo: Abril Cultural, 1967. 

Vol. 22.  

MOISÉS-PERRONE, Leyla. Flores da Escrivaninha. São Paulo: Companhia 

das Letras, 1990. 

------. Inútil Poesia. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.  

MONTEIRO, Jacy. (Trad). Dicionário da Pintura Moderna. São Paulo: 

Hemus, 1981. 

MOISÉS, Frederico. Chorei em Bruges-crônicas de amor à arte. Rio de 

Janeiro: Avenir Editora, 1983. 

MÜHLBERGER, Richard. O que faz de um Goya um Goya? Tradução: 

Valentina Fraíz-Grijalba. São Paulo: Cosac &Naify, 2002.  

NASIO, J-D. Cinco lições sobre a teoria de Jacques Lacan. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar Editores, 1993. 

NÉRET, Gilles. Rodin. Paris: Taschen, 1997. 

NOVA, Vera Casa. Fricções-traço, olho e letra. Belo Horizonte: UFMG, 

2008. 

NOVAES, Adauto (Org.). Poetas que pensaram o mundo. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2005. 

------. (Org). ArtePensamento. São Paulo: Companhia das Letras, 1994. 

NUNES, Benedito. Introdução à Filosofia da Arte. São Paulo: Ática, 2000. 

OLIVEIRA, Jô e GARCEZ, Lucília. Explicando a arte. Rio de Janeiro: 2001. 

OSTROWER, Fayga. ―A Fonte do Desejo em Goya‖. In: O Desejo. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1990. 

------. A Grandeza Humana-Cinco Séculos, Cinco Gênios da Arte: Leonardo 

da Vinci, Rembrandt, Goya, Cézanne e Picasso. Rio de Janeiro: Campus, 

2003. 

------. Criatividade e Processos de Criação. Petrópolis, 1978. 

------. Goya-artista revolucionário e humanista. São Paulo: Editora 

Imaginário, 1997.  

PEDROSA, Célia e CAMARGO, Maria Lúcia de Barros. Poéticas do Olhar e 

outras leituras de poesia. Rio de Janeiro: 7Letras, 2006. 

PEDROSA, Mário. Arte Forma e Pensamento. São Paulo: Kairós Editora, 

1979. 

PESSANHA, José Américo Motta. ―Bachelard e Monet: o olho e a mão‖. In 

(Org.) NOVAES, Adauto. O olhar. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 

PESSOA, Fernando. Os melhores poemas de Fernando Pessoa. São Paulo: 

Global: 2003. 

------. Livro do Desassossego. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 

PIETROFORTE, Antonio Vicente. Semiótica visual-os percursos do olhar. 

São Paulo: Contexto, 2004. 

PRAZ, Mário. Literatura e Artes Visuais. São Paulo: Cultrix, 1982. 

PROENÇA, Graça. História da Arte. São Paulo: Ática, 2006. 

QUEIRÓS, Eça. ―A Catástrofe‖. In: Obra Completa. Rio de Janeiro: Aguillar, 

1970. 



RICETTO, Ligia. Pintura-Arte, Técnica e História. São Paulo: Companhia 

Editora Nacional, 2007. 

RICHARD, Mühlberger. O que faz de um Goya um Goya? São Paulo: Cosac 

& Naify, 2002.   

RILKE, Rainer Maria. Cartas sobre Cézanne. Tradução: Pedro Süssekind. Rio 

de Janeiro: 7 Letras, 2006. 

------. Rodin. Tradução: Daniela Caldas.Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 

1995. 

------. Cartas a um Jovem Poeta. Tradução: Paulo Ronái e Cecília Meireles. 

São Paulo: Globo, 2003. 

------. O Testamento. Tradução: Tercio Redondo. São Paulo: Globo, 2009. 

SANT´ANNA, Afonso Romano. Barroco: do quadrado à elipse. Rio de 

Janeiro: Rocco, 2000. 

------. Paródia, Paráfrase & CIA. São Paulo: Ática, 2006. 

SANTOS, Jair Ferreira. O que é pós-moderno. São Paulo: Brasiliense, 2000. 

SARAIVA, José Hermano. História concisa de Portugal. Lisboa: Publicações 

Europa-América, 1996. 

SARAMAGO, José. Manual de Pintura e Caligrafia. São Paulo: Companhia 

das Letras, 1992. 

SARDUY, Severo. ―O Barroco e Neobarroco‖. In: (Org.) MORENO, César 

Fernández. América Latina em sua literatura. São Paulo: Perspectiva, 1979. 

------. Barroco. Tradução: Maria de Lurdes Júdice e José Manuel de 

Vasconcelos. Lisboa: Vega, s/d. 

SARTRE, Jean Paul. O Seqüestrado de Veneza. Tradução: Eloísa Araújo 

Ribeiro. São Paulo: Cosac&Naify, 2005. 

SELIGMANN-SILVA, Márcio. ―Introdução/Intradução: Mímesis, Tradução, 

Enargéia e a Tradição da ut pictura poesis. In: LESSINDG, G.E. Laocoonte ou 

sobre as fronteiras da Pintura e da Poeisa. São Paulo: Iluminuras, 1998. 

SENA, Jorge. Poesia I. Lisboa: Edições 70, 1960. 

SOLLERS, Philippe. O Paraíso de Cézanne. Tradução: Ferreira Gullar. Rio de 

Janeiro: José Olympio, 2003. 

SONTAG, Susan. Diante da dor dos outros. Tradução: Rubens Figueiredo. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 

STRICKLAND, Carol. Arte Comentada-Da Pré-História ao Pós-Moderno. 

Tradução: Ângela Lobo de Andrade.  Rio de Janeiro: Ediouro, 2004. 

WRIGHT, Patrícia. Goya. Tradução: Ângela dos Santos. São Paulo: Editora 

Manole, 1994. 

WOODFORD, Susan. A arte de ver a arte. Tradução: Álvaro Cabral. Rio de 

Janeiro: Zahar Editores, 1993. 

WÖLFFLIN, Heinrich. Conceitos Fundamentais da História da Arte. 

Tradução: João Azenha Jr. São Paulo: Martins Fontes, 2000. 

------. Renascença e Barroco. Tradução Mary Amazonas Leite de Barros e 

Antonio Steffen. São Paulo: Perspectiva, 2005. 

 

TIEPOLO, Giambattista. Gênios da pintura. São Paulo: Abril Cultural, 1968.  

n.47. 

------. Mestres da pintura. São Paulo: Abril Cultural, 1978.  

VALÉRY, Paul. Introdução ao Método de Leonardo da Vinci. Tradução: 

Geraldo Gérson de Souza. São Paulo: Editora 34, 1998. 



------. Variedades. Tradução: Maiza Martins de Siqueira. São Paulo: 

Iluminuras, 2007. 

------. Degas Dança Desenho. Tradução: Christina Murachco e Célia Euvaldo. 

São Paulo: Cosac&Naify, 2003. 

------. A Alma e a Dança e outros diálogos. Tradução: Marcelo Coelho. Rio de 

Janeiro: Imago, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8-Anexos 
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8.2-Francisco de Goya 
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O Grande Bode ou El Aquelarre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

A Peregrinação de San Isidro 
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Goya e o seu Médico Arrieta 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.3-Amadeo de Souza-Cardoso 

 

 

 

 

 
 

 

Procissão do Corpus Christi, em Amarante 
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