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SINOPSE 

 

Estudo de Ursamaior, de Mário Cláudio. Reflexões 

sobre a presença de aspectos caros ao Barroco na obra, 

sobretudo o luto e o jogo. Discussão sobre alguns 

procedimentos lúdicos na escrita do autor, tais como: o 

diálogo com biografias e outras artes, a autoironia, a 

autorreflexão. Reflexões sobre a metáfora da 

constelação e as personagens constituintes do romance. 
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RESUMO 

 

O principal objetivo deste trabalho é a discussão de que 

certos temas e procedimentos evidenciados em 

Ursamaior trazem à tona alguns elementos comuns à 

arte barroca. Desta forma, o trabalho de interpretação 

aqui elaborado desenvolver-se-á no sentido de 

confirmar características neobarrocas da ficção 

contemporânea, de que o romance de Mário Cláudio 

seria representante. Neste sentido, a análise procurará, 

sobretudo, demonstrar que a presença do luto e do jogo, 

no romance, temática e estruturalmente encarnando o 

“espetáculo lutuoso” da contemporaneidade, aproxima 

a escrita de Mário Cláudio da visão barroca do mundo 

em desconcerto. A partir de uma análise baseada, 

sobretudo, no Trauerspiel benjaminiano, procurar-se-á 

verificar que o exercício de escrita adotado por Mário 

Cláudio, evidenciando sua característica 

acentuadamente lúdica, favorece a discussão sobre o 

papel exercido pela literatura em sua representação da 

realidade. 

 

Palavras-chave: Ficção portuguesa contemporânea, 

Mário Cláudio, Ursamaior, Barroco, Neobarroco. 
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ABSTRACT 

 

The main purpose of this work is to discuss that some 

established themes and procedures in Ursamaior reveal 

a number of common aspects in the baroque aesthetic. 

Thus, the interpretative analysis developed here intends 

to confirm neobaroque characteristics in contemporary 

fiction, which Mario Claudio’s novel would be 

representative. Above all, our interpretation intends to 

demonstrate that the existence of mourning and play 

within the romance, thematic and structurally assuming 

the contemporary “mourning play”, approaches Mario 

Claudio’s writing from the baroque comprehension of 

the world in disorder. From an analysis mainly based 

on Benjamin’s Trauerspiel, it intends to firstly verify 

that Mario Claudio’s adopted writing exercise, 

highlighting its pronounced playful characteristic, 

propitiates the discussion about the role of representing 

reality, played by literature. 

 

Keywords: Contemporary Portuguese fiction, Mario 

Claudio, Ursamaior, Baroque, Neobaroque. 
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(...) saibamos aproveitar  

este pouco que nos toca 

pois só se goza na vida 

o que entre sonhos se goza. 

 

(BARCA, Calderón de La. 2007, p. 85)  

 

 

 

 

 

A grandeza do barroco, o que o distingue e singulariza 

entre as demais fases da história cultural do ocidente, 

reside exatamente na unificadora força de 

dramaticidade e na simultânea tensão de agonicidade 

que nele impulsionam, sustentam e tipificam a 

concepção tanto do seu artista, quanto do seu escritor.  

 

(ÁVILA, Affonso. 1980, p. 12) 
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INTRODUÇÃO 

 

Texto de prazer: aquele que contenta, enche, dá 

euforia; aquele que vem da cultura, não rompe com 

ela, está ligado a uma prática confortável de leitura. 

Texto de fruição: aquele que põe em estado de perda, 

aquele que desconforta (talvez até um certo enfado), 

faz vacilar as bases históricas, culturais, psicológicas 

do leitor, a consistência de seus gostos, de seus valores 

e de suas lembranças, faz entrar em crise sua relação 

com a linguagem. 

 

(BARTHES, 2006, p. 20-21) 

 

 

 O acentuado exercício lúdico que caracteriza a produção de Mário Cláudio
1
 

exige uma leitura peculiar, em que a recepção é envolvida em um inquietante desvio 

do prazer da leitura para o nível da fruição. Uma breve revisão de suas obras 

possibilita perceber que, tanto temática, quanto formalmente, o referido caráter 

lúdico de sua escrita conduz o leitor a consecutivas paradas para “levantar a 

cabeça”
2
, constituindo-se como uma grande marca de sua escrita. Assim, a quatro 

mãos, autor e leitor aproximam-se de uma espécie de comunidade interpretativa, 

espaço abstrato onde, através da ficção, a realidade é diluída, subvertida, discutida e, 

enfim, reconstruída.  

Os procedimentos de escrita utilizados por Mário Cláudio em sua vasta 

bibliografia
3
 parecem se aproximar de alguns caminhos do pós-modernismo que, 

                                                             
1 Pseudônimo literário de Rui Manuel Pinto Barbot Costa, escritor português nascido na cidade do 

Porto, em 1941. 

 
2 “Nunca vos aconteceu, ao ler um livro, interromper constantemente a vossa leitura, não por 

desinteresse, mas, pelo contrário, por afluxo de ideias, de excitações, de associações? Numa palavra, 

não vos aconteceu ler levantando a cabeça?” (BARTHES, 1980, p. 27) 

 
3 A bibliografia de Mário Cláudio transita entre poemas, novelas, peças teatrais e, de maneira mais 

expressiva, romances. 
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segundo conhecida definição de Linda Hutcheon, é “fundamentalmente 

contraditório, deliberadamente histórico e inevitavelmente político.” (HUTCHEON, 

1991, p. 20). Sem assumir, de maneira explícita, uma postura utopicamente crítica e 

engajada, suas produções não parecem defender as grandes verdades, questionando, 

ao contrário, a crença na missão transformadora da arte, defendida, em Portugal, 

pelos primeiros neorrealistas da década de 1940. No entanto, essa posição, que pode 

parecer alienada a um leitor desatento, também se debruça criticamente sobre a 

história em reflexões autoirônicas, metalinguísticas e intertextuais, e o resultado 

desse trabalho relaciona-se ao que Hutcheon denomina “metaficção historiográfica”
4
. 

Vale ressaltar que a história privilegiada por Mário Cláudio em seus livros não é, 

necessariamente, a de fatos registrados nos manuais escolares e enciclopédias; a 

opção de retomada histórica do autor é, sobretudo, a vida de personalidades 

artísticas, como veremos à frente. 

O diálogo estabelecido por Mário Cláudio com a obra de outros artistas 

merece destaque e reafirma a ludicidade, através do caráter intertextual de seus 

textos. A biografia, opção recorrentemente utilizada para a concretização desse 

diálogo, trata dados reais da vida dessas personalidades sob as múltiplas 

possibilidades lúdicas da ficção, sendo, também, o centro do questionamento que é 

proposto sobre a escrita. Dentre suas obras de cunho biográfico-ficcional, 

destacamos: Amadeo (1984), Guilhermina (1986) e Rosa (1988), constituintes da 

                                                                                                                                                                             
 
4 “Com esse termo, refiro-me àqueles romances famosos e populares que, ao mesmo tempo, são 

intensamente autorreflexivos e mesmo assim, de maneira paradoxal, também se apropriam de 

acontecimentos e de personagens históricos. (...) Na maior parte dos trabalhos de crítica sobre o pós-

modernismo, é a narrativa – seja na literatura, na história ou na teoria – que tem constituído o 

principal foco de atenção. A metaficção historiográfica incorpora todos esses três domínios, ou seja, 

sua autoconsciência teórica sobre a história e a ficção como criações humanas (metaficção 

historiográfica) passa a ser a base para seu repensar e sua reelaboração das formas e dos conteúdos do 

passado. (HUTCHEON, 1991, p. 21-22. Grifos da autora).  
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Trilogia da mão (compilada e publicada em 1993), em que o autor recria o percurso 

de vida de três artistas portugueses homônimos (Amadeo de Souza-Cardoso, pintor; 

Guilhermina Suggia, violoncelista e Rosa Ramalha, ceramista); As Batalhas do Caia 

(1995), que parte de uma obra inacabada de Eça de Queirós, reconstruindo-a e, 

inclusive, incluindo o próprio Eça como personagem da narrativa; Boa noite, Senhor 

Soares (2008), que dialoga com Fernando Pessoa através de um belíssimo jogo 

textual, criado a partir do heterônimo Bernardo Soares e, finalmente, Camilo Broca 

(2006) que reconstitui a biografia de Camilo Castelo Branco a partir da 

ficcionalização de seus antepassados, bem como de seu presente histórico, o qual é 

recontado pela irmã, Carolina Rita, uma das narradoras do romance, que oferece uma 

nova versão para a biografia de Camilo.  

No ano 2000 o escritor publica Ursamaior, romance que dialoga não com a 

obra de algum artista, mas com um fato real, noticiado na mídia: um crime ocorrido 

no Instituto Abel Salazar, na cidade do Porto, em 1994, em que um estudante de 

Medicina assassina brutalmente sua ex-namorada. Mário Cláudio parte dessa 

ocorrência para recriar o ambiente marginalizado da prisão, onde sete personagens 

são descritas, bem como suas respectivas ações e memórias, antes e durante o 

confinamento. Alternadamente ao enredo de Henrique, o referido assassino, as 

histórias dos outros seis prisioneiros são narradas e, apesar da ideia estagnada da 

prisão, todas as personagens são apresentadas, através de sua imaginação e de seus 

sonhos, em constante movimento.  

Vale ressaltar que este é o primeiro livro de uma trilogia que se caracteriza 

por apresentar, como metáforas em seus títulos, nomes de constelações: Ursamaior 

(2000), Oríon (2003) e Gémeos (2004). As personagens de tal trilogia, não por acaso, 
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são representadas sempre em número de sete, como as estrelas visíveis das 

constelações Oríon, Gêmeos e Ursa Maior: 

 

Aparentemente, além dos títulos retirados de nomes de 

constelações, estes três livros pouco teriam em comum: o 

primeiro, fugindo bastante ao elenco de personagens do 

mundo artístico e histórico que frequentam as páginas do 

autor, relata a experiência carcerária de um grupo de 

indivíduos confinados em um presídio da Lisboa 

contemporânea; o segundo, inspirado em um episódio 

histórico do século XV, tem como fio condutor a traumática 

experiência vivenciada por sete crianças judias deportadas 

para a África, por ordem de D. João II; o terceiro, enfim, 

reconstrói a etapa final da vida do pintor espanhol Goya, 

nomeado, no espaço ficcional, sempre pelo seu primeiro 

nome, D. Francisco. Deparamo-nos, assim, com relatos 

situados em épocas diversas e desenvolvidos em torno de 

eixos temáticos muito diferenciados. No entanto, o autor 

esclarece que, embora independentes, os três livros têm 

“como fio comum o diálogo entre o poder da maioria e os 

comportamentos marginais desviantes” (conforme entrevista 

concedida a Valdemar Cruz. Expresso, Lisboa, p. 48-49, 15 

mar. 2003). (CALVÃO, 2008, p. 36. Adendo nosso) 

 

 

 

O romance, que é construído ora em 3ª pessoa,  

por vezes à maneira de descrições policiais, ora de forma extremamente subjetiva, 

em digressões em 1ª pessoa, narra o caso de Henrique como enredo principal, bem 

como os de cada um dos outros seis nomes, todos eles empreendedores de tentativas 

lúdicas de passagem pelo luto de suas existências, anteriormente e durante a prisão. 

Cada uma das personagens deixou-se levar, em determinado momento de suas vidas 

pacatas, por um ato de loucura ou de desafio de seus destinos, o que, de alguma 

forma, as conduziu à pretendida libertação, paradoxalmente culminada com a cadeia. 

Contudo, as paredes da instituição não são capazes de aprisionar as “dobras da 
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memória” (CLÁUDIO, 2000, p. 15), espaço onde os sete sujeitos da narrativa são 

livres para, cerradas as cortinas da realidade, tecer os enredos que lhes convêm.  

Por seus delitos, as sete ‘estrelas’ de Ursamaior representam aspectos 

condenáveis: seus atos criminosos, a loucura, a violência, os vícios, os impulsos 

brutais. E, permeando todos esses elementos de ruína, como que em uma tentativa de 

sobrevivência, imune ao sentimento de melancolia, sintoma de suas vidas enlutadas, 

surge a necessidade do jogo, uma espécie de fuga da realidade imposta, tanto 

imaginariamente, durante a prisão, quanto para escapar da vida insatisfatória que 

levavam antes de serem detidos. Lembramo-nos, neste momento, do trecho inicial do 

poema Tabacaria, do heterônimo pessoano Álvaro de Campos
5
, em que o eu-lírico, 

ciente de seus limites, encontra no potencial onírico do fingimento, ou ainda na 

capacidade criativa de seu imaginário, a possibilidade de viver experiências a ele 

interditadas.  

 Logo, o que pretendemos verificar em nossa leitura de Ursamaior é um jogo 

de dissimulações que, sob as temáticas do luto e da morte, querem representar as 

possibilidades de vida, somente concebidas pela via lúdica. Conscientes dos 

procedimentos do autor, sabemos que o romance lança-se sobre o elemento histórico 

para discutir a função da arte. Sendo assim, Mário Cláudio não utiliza sua escrita 

como material transformador da sociedade, mas, ironizando o seu papel enquanto 

arte da linguagem, problematiza sua própria arte e, consequentemente, discute e 

reelabora de forma crítica a realidade que lhe serviu de “base”.  

A autorreferência, a ironia, a metalinguagem, a intertextualidade, enfim: a 

característica lúdica, tão marcada em Mário Cláudio, é cara à ficção contemporânea, 

                                                             
5 Não sou nada./ Nunca serei nada./ Não posso querer ser nada./ À parte isso, tenho em mim todos os 

sonhos do mundo. (CAMPOS. In: Pessoa, 2010, p. 287) 
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aqui representada por Ursamaior. Todos esses procedimentos, concretizados nas 

narrativas que privilegiam, através do jogo textual, uma séria discussão sobre o luto, 

suas formas e motivações, conforme pretendemos demonstrar em nossa leitura, 

apontam para uma espécie de “recaimento”, na contemporaneidade, do Barroco do 

século XVII, que apresentou temas e recursos semelhantes aos que têm sido 

visitados, atualmente, pela ficção.  

Por isto, em nossa leitura do romance, procuramos compreendê-lo à luz de 

teóricos do Barroco e do Neobarroco
6
, tais como Walter Benjamin, José António 

Maravall, Severo Sarduy e Omar Calabrese. Contudo, dentre as várias leituras 

realizadas para interpretar a relação entre Ursamaior, jogo e luto, foi de grande valia 

a obra Origem do drama barroco alemão, de Walter Benjamin, que compreende a 

concepção barroca da história como origem e grande tema desse drama. A relação 

entre jogo e luto que verificamos no texto de Mário Cláudio parece apresentar alguns 

dos elementos depreendidos da concepção benjaminiana do Trauerspiel, ou 

espetáculo lutuoso, como procuramos demonstrar ao longo de nosso texto, cujo 

                                                             
6 Apesar da referência já feita à estética pós-moderna, optamos por uma aboragem que, a partir, 

sobretudo, dos estudos de Severo Sarduy e Omar Calabrese, considera a expressão “Neobarroco” mais 

adequada para a compreensão da arte e da cultura contemporâneas. Na introdução de A Idade 

Neobarroca, Calabrese justifica a opção pelo termo: “Mas existirá, e qual será ele, o gosto 

predominante deste nosso tempo, aparentemente tão confuso, fragmentado, indecifrável? Creio tê-lo 

encontrado, e também proponho para ele um nome, o do neobarroco. Mas preciso desde já que a 

etiqueta não significa que tenhamos “retornado” ao barroco, nem que o que eu defino por 
“neobarroco” seja a totalidade das manifestações estéticas desta sociedade, ou o seu âmbito 

dominante, ou o mais positivo. O “neobarroco” é simplesmente um “ar do tempo” que alastra a muitos 

fenômenos culturais de hoje, em todos os campos do saber, tornando-os parentes uns dos outros, e 

que, ao mesmo tempo, os faz diferir de todos os outros fenômenos de cultura de um passado mais ou 

menos recente. É por causa deste espírito que me permito associar certas teorias científicas de hoje 

(catástrofes, fractais, estruturas dissipativas, teorias do caos, teorias da complexidade, e assim por 

diante) a certas formas da arte, da literatura, da filosofia e até do consumo cultural. Isto não quer dizer 

que a sua associação seja directa. Significa apenas que análogo era o seu móbil e que este se transferiu 

das maneiras mais específicas em toda a área intelectual.” (CALABRESE, 1988, p. 10) 

 



 

19 
 

título
7
 destaca um excerto da página 167 de Ursamaior e procura sugerir, através de 

uma reconstrução da imagem original, proposta no livro, um jogo em que os 

vocábulos “desvendando” e “noite” equivaleriam, respectivamente, ao ato de jogar 

(relacionando-se ao caráter lúdico da descoberta, inerente ao ato de desvendar) e ao 

luto (em referência ao aspecto sombrio da noite). Para dar conta de interpretar a obra 

sob esses prismas, optamos por organizar nosso texto da maneira que, a seguir, 

expomos. 

  O primeiro capítulo consta de uma análise minuciosa da obra: enredo, 

personagens e narração são apresentados, como uma viagem à constelação de 

Ursamaior. Além disso, uma reflexão sobre a metáfora das constelações também é 

desenvolvida, procurando demonstrar a não inocência das escolhas feitas por Mário 

Cláudio, que se configuram como “piscadelas de sentido”
8
 ao leitor e que ratificam a 

questão da autoconsciência. A análise apresentada nos capítulos subsequentes elege 

como elementos de interpretação do romance, conforme já mencionado, o luto e o 

jogo – apontados por Benjamin como aspectos do drama barroco. Portanto, antes de 

adentrarmos o segundo capítulo, são necessárias uma revisão do Barroco histórico e 

uma compreensão do Neobarroco, opção feita por Severo Sarduy e Omar Calabrese 

para denominar algumas tendências literárias (e artísticas, em geral) atuais.  

 O segundo capítulo enfatiza as formas e as causas do luto (Spiel) na obra de 

Mário Cláudio, lançando mão, de maneira bastante específica, do texto de Walter 

Benjamin mencionado linhas acima. Dada a complexidade de sua filosofia, 

acreditamos ser coerente e didática uma breve explanação sobre a mesma. Após isso, 

                                                             
7 “Desvendando as constelações, uma janela para a noite”: aspectos de luto e jogo em Ursamaior, de 

Mário Cláudio. 

 
8 Conceito de Umberto Eco. Ver: ECO, 1994. 
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analisamos, primeiramente, o amor que, em Ursamaior, surge sob a sombra lutuosa 

do desconcerto camoniano e, assim, verificamos mais uma forma de diálogo 

estabelecida pela literatura marioclaudiana. A seguir, enfim, lançamos um olhar 

atento sobre as demais formas de luto presentes nas narrativas das sete personagens. 

 Finalmente, o terceiro capítulo procura compreender as configurações do jogo 

na obra analisada. Em primeiro lugar, abordamos, de maneira geral, os jogos 

empreendidos pelas personagens ao longo do romance para, em seguida, 

procurarmos justificar a questão do theatrum mundi a partir da necessidade lúdica 

apresentada por tais personagens. Além do já referido Walter Benjamin, o estudo de 

Affonso Ávila sobre as projeções lúdicas no mundo barroco e as análises críticas de 

Maria Theresa Abelha Alves e Dalva Calvão foram, também, textos de apoio 

fundamentais à nossa interpretação. Por fim, na última parte deste capítulo, nosso 

intuito é reconhecer, nos procedimentos lúdicos de escrita adotados pelo autor, os 

jogos e as máscaras que a linguagem assume, na obra, a fim de discutir criticamente 

o papel da literatura, caracterizando-a como neobarroca. 

  É, portanto, partindo das particularidades depreendidas do romance, que 

procuraremos verificar alguns elementos caros à estética barroca, reconhecendo, na 

palavra como palco, o Trauerspiel, ou seja, o espetáculo lutuoso que a Literatura, 

hoje, igualmente representa.  
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1 JOGOS DE VIDA E DE MORTE: UM OLHAR SOBRE A CONSTELAÇÃO 

DE URSAMAIOR 

 

1.1 Constelações: Ursa Maior e Ursamaior 

 

“São as sete estrelas da Ursamaior, Dubhe, 

Merak, Phacd, Megrez, Alioth, Mirach e Alcaid, e 

se prolongares cinco vezes a distância das 

guardas, encontras a Estrela Polar”. Eu ponho-

me então a contá-las, uma a uma, mas dou-lhes 

nomes diferentes, Henrique, Gerardo, Sérgio, 

Cristiana, Rogério, Albino e Jorge. Entretenho-

me assim.  

 

(CLÁUDIO, 2000, p. 180) 

 

 

 O céu sempre foi, para os homens, objeto de projeção do desejo de 

conhecimento de si mesmos e do universo, desde os tempos mais remotos, e sua 

utilização como metáfora, em Ursamaior, bem como nos demais livros da trilogia a 

que pertence, parece ser refletida no sentido inverso, ou seja, da abóbada celeste, 

local de reflexão, ao livro, espaço onde a constelação é renovada pela escrita.  

Os conjuntos estelares que são distribuídos entre as unidades componentes da 

trilogia das Constelações
9
 (Ursamaior, Oríon e Gémeos) não podem ser 

desconsiderados, uma vez conhecidos os mecanismos lúdicos que são coerentemente 

utilizados por Mário Cláudio no universo de suas obras. As constelações escolhidas 

para nomear os três romances têm, igualmente, sete estrelas visíveis, donde 

compreendemos a presença de sete personagens em cada um deles. A relação entre 

os livros e as constelações, logo, já a partir do número das personagens, não é 

                                                             
9 Termo indicado por Maria Theresa Abelha Alves, 2006. 
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aleatória: o que temos é uma escolha nada inocente, que confere novos sentidos a 

cada uma dessas opções.  

Assim sendo, há um sentido na escolha da constelação de Oríon, para o título 

do segundo romance da trilogia, uma vez que tal constelação possui uma ligação com 

a história dos judeus
10

 e é de crianças judias condenadas ao degredo em África, por 

D. João II, que o romance trata. Analisando a constelação de Gêmeos, reconhecemos 

no mito da impossível unidade entre os irmãos Castor e Pólux, nomes das duas 

principais estrelas dessa constelação, sobretudo, as personagens do velho D. 

Francisco e da jovem Rosarito que, em Gémeos, mantêm uma mútua relação de 

cobiça pela sabedoria/ juventude, que são características de um e da outra.  

Em relação a Ursamaior, poderíamos, talvez, ensaiar mais de uma 

interpretação para a escolha do título, considerando que vários foram os significados 

atribuídos por diferentes povos à constelação de Ursa Maior, cujo aspecto 

reproduzimos abaixo:   

 

Fonte: Site do Grupo de Astronomia da Universidade da Madeira.  

Acesso em: 8/ 01/ 2012. 

                                                             
10 “Assim, por exemplo, a constelação de Oríon foi sempre associada pelos hebreus a Nemrod, 

poderoso caçador, que se identifica, geralmente, com o Marduck da Babilônia”. (CHEVALIER, J.; 

GHEERBRANDT, A., 2001, p, 273)  
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 Por assim se apresentar, os árabes, por exemplo, viam-na como um caixão 

funerário seguido de carpideiras.  No entanto, para a análise do romance aqui levada 

a cabo, elegemos a explicação elaborada pela cultura grega, que relacionava o 

conjunto de estrelas ao mito de Calisto:  

 

Segundo a mitologia grega, Zeus apaixonou-se por Calisto, a 

bela ninfa dos bosques e companheira de Ártemis. Zeus ficou 

de tal modo fascinado pela sua beleza que, para se aproximar 

dela, tomou as feições de Ártemis. Calisto acolheu Zeus sem 

desconfiança, mas quando reconheceu o seu erro já era tarde 

demais, e concebeu dele um filho, que se chamou Arcas. 

Hera, esposa de Zeus, ficou furiosa e castigou Calisto, 

transformando-a numa ursa. Um dia, a irreconhecível Calisto 

e Arcas encontraram-se. Calisto abriu os braços para acolher 

o filho mas este, julgando-se atacado pela gigantesca ursa, 

preparou-se para a matar. À última hora, Zeus evitou a 

tragédia e transformou Arcas num pequeno urso, arrastando 

ambos para os céus. Hera, contudo, empurrou os dois para 

perto do polo norte onde as estrelas são sempre visíveis - mãe 

e filho nunca teriam descanso. Arcturo, a brilhante estrela do 

Boieiro, ficou de guarda às ursas para que não se afastassem 

do gélido polo.
11

 

  

 

 Alguns elementos desse mito reaparecem na temática do romance: assim 

como Calisto – e como seu filho –, todas as personagens são excluídas do convívio, 

sendo aprisionadas em um espaço onde, impossibilitadas de estarem em contato com 

qualquer de seus objetos de afeto, encontram-se condenadas à segregação. Tal qual o 

castigo imposto por Hera, que tornou visível a culpa involuntária de Calisto, 

materializando-a, no formato de uma ursa, em um ponto visível do céu, a culpa das 

sete personagens de Ursamaior, por seus respectivos atos, também precisa ser paga. 

Contudo, não é o ciúme da deusa que, neste caso, torna o delito visível: é, antes, a ira 

                                                             
11 Mito pesquisado em:  http://www.explicatorium.com/As_constelacoes_ursa_maior.php. Acesso em 

03/01/2012. 

 

http://www.explicatorium.com/As_constelacoes_ursa_maior.php
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da sociedade que, com suas mãos de ferro, deseja punir os comportamentos 

desviantes; o céu, espaço de aprisionamento no mito, é, no romance, substituído pelo 

confinamento da prisão, e a sombra da noite daquele cede espaço, na obra, à 

escuridão da cadeia, que se faz tão real quanto moral: enlutada. Daí a necessidade do 

jogo, encontrada pelos sete prisioneiros, até mesmo no âmbito da imaginação, como 

fuga do triste destino a que foram condenados. 

 Se a explicação clássica para a constelação de Ursa Maior parece ser 

invocada na temática do romance, a análise técnica da mesma mostra que há uma 

oitava estrela, que apenas por um bom observador pode ser vista a olho nu, e que nos 

faz refletir um pouco mais. Essa sobreposição de corpos que, em astronomia, 

denomina-se “binário ótico espectroscópico” faz-nos pensar, considerando o 

universo do romance, se seria possível admitirmos que a presença dessa outra estrela 

represente o ‘mal’ oculto, que atormenta algumas personagens. Mesmo que a leitura 

não deixe marcas claras para esta interpretação, seria possível arriscar uma análise 

neste sentido? Definitivamente, o ‘demônio’ que atormenta Henrique, e que as 

demais personagens questionam se estaria, também, presente em suas vidas, não é 

mais uma figura do romance, a oitava estrela de Ursamaior. Contudo, levando em 

consideração a presença do sobrenatural, presente em distintos momentos da 

narrativa, cogitamos a possibilidade de ler, nessa estrela escondida, os impulsos 

transgressores que vieram à tona com os crimes cometidos pelos sete presos. 

 Vale lembrar que, em seu estudo sobre o romance, Maria Theresa Abelha 

Alves já estabelecia relações entre seu título e a constelação, enfatizando, sobretudo, 

os sentidos relacionados à história de Henrique – amor, ciúme, morte, castigo –, 

presentes no mito de Calisto. A estudiosa destaca, ainda, o caráter transformador da 
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escrita, que, ao converter Ursa Maior em Ursamaior, indicia a não dependência do 

texto ao referente, sua possibilidade de criação de novas realidades, leituras e 

reflexões. Segundo Alves, 

 

O título do romance – Ursamaior – reporta-se, pois, à 

constelação de mesmo nome, de que rouba o simbolismo, 

uma vez que atualiza as interpretações arábico-clássicas 

daquele conjunto estelar, porquanto é a tríade amor, ciúme, 

morte que se inscreve no romance (...). A verdade surge, 

desde o título, contaminada pela imagem, transmudada em 

metáfora, deslocada de seu lugar, apagada, morta. Desde o 

título, a palavra modifica o referente. É de notar que no livro 

o substantivo e o adjetivo que o nomeiam estão unidos em 

um único vocábulo, alteração voluntária do nome da 

constelação que lhe serve de base metafórica, a insinuar que, 

em arte, referências, suspeitas e dúvidas se equivalem. 

(ALVES, 2006, p. 276)  

 

 A liberdade que caracteriza a escrita do romance, porque parte de um 

referente sem, contudo, estar presa ao seu sentido original, convocando-o e suas 

imagens para a criação de enredos, conforme pode ser lido na epígrafe, sob a 

roupagem de dar nomes diferentes às estrelas da constelação, confere, por seu 

princípio metafórico, novos sentidos ao texto. Em tempo, é ainda Alves quem nos 

ensina, sob os novos sentidos possíveis da presença desse oitavo astro, que 

“Henrique e as demais estrelas têm como binário ótico um invisível, mas onipresente 

demônio.” (Ibidem, p. 277) 

Outro referente que, em Ursamaior, oferece novos rumos interpretativos é a 

menção à Estrela Polar, que surge após a nomeação de cada uma das estrelas da 

constelação de Ursa Maior, pelo psicólogo que dialoga com o narrador do último 

capítulo do romance, seguida de uma reflexão do próprio narrador. Depreendemos na 

leitura uma insistência no intenso brilho e na função norteadora da única estrela 
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citada que não pertence à constelação de Ursa Maior e que, curiosamente, é também 

a única do conjunto referenciado que não corresponde a uma personagem, no âmbito 

da obra: 

 

“São as sete estrelas da Ursamaior, Dubhe, Merak, Phacd, 

Megrez, Alioth, Mirach e Alcaid, e se prolongares cinco 

vezes a distância das guardas, encontras a Estrela Polar”. Eu 

ponho-me então a contá-las, uma a uma, mas dou-lhes nomes 

diferentes, Henrique, Gerardo, Sérgio, Cristiana, Rogério, 

Albino e Jorge. Entretenho-me assim. E àquela mais à frente, 

à mais brilhante, à que aponta o Norte, poderei chamar-lhe, 

sei lá bem!, poderei chamar-lhe o que vocês quiserem. 

(CLÁUDIO, 2000, p. 180) 

 

 

A Estrela Polar, sendo o único corpo celeste que permanece coincidentemente 

fixo ao eixo terrestre, é bastante utilizada no Hemisfério Norte para a orientação dos 

homens, sendo a estrela da cauda da constelação Ursa Menor. Conforme explicado 

no trecho destacado do romance, o prolongamento por cinco vezes da distância das 

guardas, ou seja, as duas estrelas posteriores da Ursa Maior (Duhbe e Merak), auxilia 

a localização da Estrela Polar.  

A referência a essa estrela, acreditamos, pode ser transmutada em uma bela 

metáfora para o desejo, compartilhado por toda a gente, de um “norte”, uma 

orientação, ou ainda um sentido para a vida. No romance, tal metáfora parece 

representar a busca pela libertação da vida tacanha que era possível às personagens e 

que, paradoxalmente, motivou-as a cometerem os crimes pelos quais foram acusadas. 

O conhecido poema de Cecília Meireles, que diz que “A vida só é possível 

reinventada” (Vide anexo 1) parece ilustrar essa temática, visto que as personagens, 
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desejosas de mudanças, procuraram, cada qual ao seu modo, reinventar suas 

realidades.  

Relembrando a ludicidade que caracteriza a literatura, é possível 

compreender, ainda, um alargamento da metáfora da Estrela Polar, se considerarmos 

a própria escrita como espaço de criação e, portanto, de libertação. A abertura que o 

segmento final de Ursamaior revela – em que o narrador, após apelidar cada uma das 

estrelas da constelação de Ursa Maior com os nomes das personagens da obra –, 

deixando livre a seus interlocutores/ leitores a possibilidade de nomear a Estrela 

Polar como quiserem, revela outro jogo de representação, em que a arte da escrita, 

capaz de reinventar realidades fixas, pode, também, discutir sua própria função 

enquanto releitura da realidade.  

Ao procurarmos “desvendar” Ursamaior, acreditamos ser possível observar, 

pelas “janelas” do romance, algo além da paisagem que os crimes nele descritos 

revelam. O céu, local de contemplação e reflexão, passa, neste romance, a significar 

um terreno bastante conhecido de todos: os desejos e sentimentos mais profundos de 

homens e mulheres que, como Henrique, Gerardo, Sérgio, Cristiana, Rogério, Albino 

e Jorge, almejam descobrir, jogando com o que se vê pelas janelas da alma, um 

caminho que torne a vida menos enlutada. 

 

 

 

 

 

 



 

28 
 

1.2 As estrelas de Ursamaior 

 

Como qualquer um dos meus companheiros de 

prisão visava eu o amor, e extraviava-me na 

caminhada.  

 

         (CLÁUDIO, 2000, p. 36) 

 

Estruturalmente, o romance Ursamaior é organizado como um jogo cujas 

peças são movidas alternadamente. Henrique, o estudante de Medicina, personagem 

principal, tem suas partes narrativas intercaladas com as das outras seis personagens, 

figurando nos capítulos ímpares do romance, que totaliza 12 capítulos. Nos 

intervalos pares das partes referentes a Henrique brilham as demais 'estrelas' da 

constelação, seus “camaradas de cadeia”, segundo consta no verso da edição do 

livro: “Gerardo, o jogador, Sérgio, o violador, Rogério, o burlão, Cristiana, o 

transformista, Albino, o traficante de antiguidades e Jorge, o cumpridor de um 

destino inconfessável”. Cada personagem é apresentada, ao longo da leitura, em duas 

partes narrativas, conforme já mencionado. Primeiramente, um narrador-observador 

não identificado narra o tempo presente do crime cometido pela personagem em 

questão. Em seguida, o foco narrativo volta-se às personagens, e a elas é dada uma 

espécie de “direito de resposta”, trechos que, subjetivamente, revelam suas 

impressões sobre momentos anteriores e contemporâneos ao do aprisionamento.  

O ponto de partida de Ursamaior é o crime de Henrique. O jovem, 

protagonista do romance, é focalizado em 3ª pessoa nos capítulos 1 e 3, e alterna 

mais quatro narrações subjetivas ao longo da obra. Baseado em um fato verídico, o 

episódio do assassinato é apresentado ao leitor como o testemunho de um narrador-

observador que, em seu relato, aproxima-se das descrições policiais, caracterizadas 
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por enumerações detalhadas, como as que iniciam o livro: 

 

Ao meio-dia e cinquenta e dois minutos de dezasseis de Julho 

de mil novecentos e noventa e seis, o rapaz transpõe a porta 

lateral da Faculdade de Ciências Médicas após ter 

estacionado o seu Volkswagen Golf mil e trezentos, e 

percorrido uns duzentos e cinquenta metros a pé. Mede um 

metro e oitenta e três centímetros. Veste calças de ganga azul 

com bolsos de chapa, t-shirt branca e blusão de malha azul 

com aplicações de couro, calça ténis pretos. Verifica 

mentalmente o que traz consigo, e que se discrimina aqui. É 

uma pistola semiautomática, calibre seis vírgula trinta e 

cinco, Browning e de marca SM, modelo oitenta, número de 

série três sete três cinco, e de fabrico alemão, cano com um 

comprimento aproximado de oitenta e cinco milímetros, 

desprovida de definição de estriado no seu interior porque 

fora de calibre oito milímetros, exclusivamente destinada a 

deflagrar cargas de gás lacrimogéneo. São trinta e nove 

munições, calibre seis vírgula trinta e cinco milímetros, 

Browning e de origem alemã, marca Geco. É uma pistola de 

alarme, calibre seis milímetros, Flobert e de marca não 

referenciada, modelo trezentos e dois, sem número de série e 

de fabrico italiano, com carregador para sete cápsulas 

detonantes e de alarme, calibre seis milímetros e de origem 

alemã, marca Dynamit Nobel. É uma faca de mato com o 

respectivo coldre e com lâmina de dezasseis centímetros. 

(CLÁUDIO, 2000, p. 11-12) 

 

 A relação dos armamentos que Henrique levava consigo no dia do assassinato 

e suas reações fisiológicas até o momento do crime são alguns dos fatos narrados sob 

efeitos tipicamente cinematográficos, o que confere à escrita um jogo de movimentos 

que imita o das câmeras de um filme. Por exemplo, a aproximação ou o 

distanciamento, favorecido pelo efeito do zoom, bem como as tomadas em travelling, 

são efeitos semelhantes aos utilizados no cinema, e que são percebidos em trechos 

como este: 

 

O rapaz avança apressadamente pelo pátio de cimento. Chiam 
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as solas dos ténis que lhe conferem um andar meio suspenso, 

as quais como é hábito nos meses de Verão pisam aquilo que 

a escassez de chuva faz durar, priscas de filtro e pastilhas 

elásticas, cascas de laranja e escarros ressequidos. À medida 

que acelera as passadas, transmite-se-lhe o crescimento do 

ritmo da borracha ao batimento do próprio coração. Sente nas 

têmporas as palpitações, um calor que lhe sobe às faces, o 

suor que decai dos cabelos para a testa curta e abaulada, e que 

começa a embaciar-lhe os óculos de aros de metal prateado. 

Esfriam-se-lhe os dedos da mão direita que leva à algibeira 

do blusão, a certificar-se da presença da pistola 

semiautomática, e apertam-se-lhe os da esquerda, a segurar a 

pasta de napa, dentro da qual carrega dois cadernos e um 

livro e uma carta que há muito se esqueceu de expedir. 

(Ibidem, p. 12-13) 

 

 O ritmo da narrativa, que acompanha os passos desesperados da personagem, 

é, ainda, perceptível no trecho que segue, quando a leitura reproduz uma sensação de 

exaustão semelhante à de Henrique, momentos antes de matar sua ex-companheira, 

ao subir as escadas que o levariam à sua vítima. Como poderá ser verificado, a 

leitura, assim como a escalada da personagem, torna-se pesada, pelo excesso de 

sensações que a acometem: 

 

O rapaz inicia a ascensão da escada que se quebra em 

patamares, rente às grades de fero forjado. Por efeito do 

acréscimo de energia que põe na escalada, e da aproximação 

do destino que leva, recrudescem as palpitações, e assalta-o a 

sensação de lhe ter subido o músculo vital até à garganta. 

Acha-se prestes a pedir uma qualquer forma de socorro, e 

som nenhum lhe sai da boca. Flecte as pernas pelos joelhos, e 

adossa-se mais ao gradeamento, afrouxando a velocidade das 

passadas, irritando-se com o véu de suor que lhe provoca uma 

comichão na fronte e na nuca. Dois ou três vultos fugitivos 

roçam-lhe o braço, ao descerem a escadaria, mas é como se 

se evaporassem porque neles não repara o que se deixa 

orientar apenas pelo cumprimento da missão que adoptou. 

(Ibidem, p. 15) 

 

 É interessante observar que as descrições dos acontecimentos em 3ª pessoa 
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acompanham as ações de Henrique, como a técnica de travelling, possibilitando-nos 

observar de perto, como se testemunhas fôssemos, os passos dessa personagem. 

Sobre esses jogos de linguagem em que se procura reproduzir, na escrita, artifícios 

cinematográficos, teremos a oportunidade de nos ater no terceiro capítulo, 

especificamente dedicado aos jogos que o romance comporta. 

 Os dois primeiros capítulos referentes a Henrique reconstituem, através, 

principalmente, das técnicas mencionadas, os momentos que precederam o crime: a 

trajetória do assassino até seu encontro com a vítima, o nervosismo que ele sente, 

refletido em suores e palpitações, o olhar focado, que lhe permite identificar apenas 

vultos em seu redor, o “comando imperativo, que o empurra para diante” (Ibidem, p. 

18), até, enfim, sua culminância: 

 

Cinco ou seis passadas, a executar num automatismo que 

elimina qualquer ideia de contagem, o separam do alvo da 

sua longuíssima caminhada, tão eterna que se iniciou há três 

minutos, quando transpôs a porta lateral da Faculdade. Mete a 

mão no bolso, e rodeia com ela o punho da pistola. Saca a 

arma para fora das calças com o dedo indicador apoiado no 

gatilho, aponta-a à testa dela, e dispara, aponta-a ao tórax 

dela, e dispara, aponta-a ao abdómen dela, e dispara. E 

quando pretende continuar a fazer fogo, alvejando a que já 

não distingue, atinge o pulso direito da sua vítima. O 

mecanismo encrava de repente, e Henrique apercebe-se da 

própria voz que não lhe sai do interior, mas do exterior, e que 

nitidamente pronuncia, “Não fui eu, foi o Diabo”. (Ibidem, p. 

42) 

 

 Após o relato do crime, Henrique foge em disparada, à moda de alguns filmes 

de ação. Em seu carro, alcança uma estrada por onde dirige, sem rumo, até que 

decide entregar-se à polícia. Antes, porém, “recorda-se confusamente de um mar de 

infância, agindo como pano de fundo para uma sequência de jogos de areia.” 
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(Ibidem, p. 45). Essa recordação parece acalmá-lo e, de maneira plácida, ele se dirige 

à delegacia, onde “declara numa enorme lentidão de frases, experimentando por entre 

o zunido perpétuo a sensação de que não é ele, mas um outro, quem fala, que matou 

a ex-namorada com um chorrilho de tiros porque não aguentava mais.” (Ibidem, p. 

46) 

 Com essa declaração, Henrique traz à luz a loucura que o teria acompanhado, 

de maneira crescente, ao longo de sua vida, e os demais capítulos, narrados em 1ª 

pessoa, parecem confirmar sua insanidade, que ele compreende como a presença de 

um 'demônio'. Suas narrativas subsequentes dão continuidade às memórias de sua 

infância, evocadas na rememoração durante a fuga, e de sua juventude, períodos em 

que deu mostras de um sentimento de autocomiseração, agravado pelo medo e pela 

insegurança constantes. A lembrança de uma queda, aos três anos de idade, que lhe 

serviu como história a ser contada ao longo de toda a meninice, abre uma série de 

episódios dramáticos. A ausência do pai, compensada pelo extremo apego à figura 

materna, o medo de perdê-la e o primeiro contato com a morte, através do 

“desaparecimento” (Ibidem, p. 71) de seu amigo, figuram na memória de Henrique 

como lembranças melancólicas, de certa forma preditoras de seu destino, que parece 

ter sido confirmado com sua atitude durante o serviço militar, quando apenas 

interessava-se nas lições de armamento – “Eu era o homem que disparava, 

concentrava-me na tarefa, e adquiria em consequência uma calma vizinha da 

felicidade eterna.” (Ibidem, p. 74) – e quando, uma vez repreendido por não ter 

abotoado seu uniforme, agiu de maneira sintomática ao comportamento homicida 

que assumiria: 
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Destroçámos e meti-me na caserna, estendido na cama, 

aguardando pacientemente que saísse o pessoal. E 

encontrando-me à vontade, repei de uma lâmina, e entretive-

me a desenhar com ela figurinhas nos braços, começando de 

propósito por uma cruz gamada e continuando com 

quadrados e triângulos e linhas paralelas. Esmerava-me nessa 

ocupação com um gosto difícil de explicar, vendo o sangue 

emergir das profundezas, e escorrer devagarinho, 

precipitando-se em pingas que alastravam pelo cimento. E 

esvaía-me numa sonolência deliciosa, aplicando ao patife do 

coronel os insultos que na minha fantasia mais o ofenderiam, 

“cornudo do caralho”, “paneleirote”, “lambe conas”, 

“brochista”, sorrindo do estado a que me reduzira, desejando 

que me descobrissem já morto, e que fossem julgados por me 

terem assassinado, que me entregassem à minha mãe num 

caixão coberto com a bandeira nacional, que se publicasse o 

caso na imprensa, ilustrado com o meu retrato, encimado por 

esta manchete, “Recruta Suicida-se na Defesa da Honra”. 

(Ibidem, p. 74-75) 

 

 Suas ações racionalmente articuladas – vide o exemplo da cruz gamada, que 

ele propositalmente rasgou em seu corpo, dentre outros desenhos, visando à vingança 

pela humilhação sofrida – repetem-se no assassinato da ex-namorada, primeiro 

evento narrado. A declaração de Henrique, na abertura do sétimo capítulo, dá 

margens à compreensão de que todo o conteúdo por ele narrado são peças 

formadoras de seu caráter, ou ainda, de sua loucura: “nenhum de nós representa 

apenas aquilo que é, mas também os infindáveis mundos donde veio. A prova está 

nos actos que não conseguimos justificar, mas que talvez exprimam a substância de 

que somos feitos.” (Ibidem, p. 97). Pela primeira vez ele próprio fala sobre o 

relacionamento com a vítima, tão conturbado que foi marcado pela violência verbal e 

corporal. Os insultos e agressões trocados, segundo afirma Henrique, excitavam o 

casal: 
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Logo a partir do início do namoro, a ânsia de nos ofendermos 

transformava-se numa obsessão que nada satisfazia. 

Atirávamo-nos à cara os insultos menos previsíveis, 

excitávamo-nos com isso, desistíamos da tortura que nos 

infligíamos para da próxima nos aplicarmos golpes mais 

dolorosos ainda. E só na cama nos reconciliávamos, 

consumida a energia que nos dilacerava, purificados pela 

intensidade que colocávamos numa posse que arrebatava a 

alma para o abismo das sombras. (...) Ao cabo de algum 

tempo, não concebíamos diálogo que não fosse entrecortado 

por semelhantes manifestações de desprezo, de indignação e 

de asco, colhendo nelas o alento para continuarmos juntos, 

cientes de que ali se alicerçava tudo o que nos unia. (Ibidem, 

p. 98) 

 

 As pulsões de morte que preenchiam o relacionamento tomam, também, as 

feições de um aborto não autorizado por Henrique e que leva ao fim do namoro, fato 

que abre caminho para uma série de eventos fantásticos, outra vez revelando a mente 

conturbada da personagem. A partir de então, passa a ter crises de pânico, a 

frequentar assiduamente as emergências dos hospitais, ansiosamente esperando por 

sua morte. A notícia do falecimento de sua mãe, que ele temia (ou aguardava) desde 

a infância, bem como os elementos de feitiçaria dos quais julgou ter sido vítima, 

fazem da morte uma presença constante em seu imaginário. Não em vão, a voz do 

‘demônio’ repetia, em sua loucura, que ele deveria matar aquela para quem havia 

destinado todo o seu desejo de morte.   

 Contrariamente aos momentos de ânsia e perturbação que precederam o 

crime, a espera pelo julgamento é narrada, no nono capítulo, como um misto de 

tranquilidade e excitação, esta última explicada pelo fato de que a personagem 

haveria de ser, finalmente, reconhecida. Lembremo-nos de que em sua 

autoflagelação, durante o tempo de serviço militar, Henrique fantasiou, com a 

possibilidade – e o desejo – de sua morte, ser recompensado com uma manchete no 
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jornal, o que lhe daria relevo e reconhecimento. Prestes a ser julgado, tenta o 

suicídio, mas falha, e novamente retoma “aquele trabalhinho para que desde há muito 

revelava especial propensão” (Ibidem, p. 128), marcando cruzes em seu braço com 

uma lâmina. Dado o não reconhecimento por parte dos homens, a questão da 

recompensa é sublimada, então, pela figura de Jesus Cristo: “Pensava em que, se nos 

salvara Jesus Cristo, sacrificando-se por nós, também deveríamos sofrer o máximo 

possível a fim de lhe agradecer o ter-nos redimido, compensando-O assim das dores 

que padecera no Calvário.” (Ibidem). Essa referência à religiosidade cumpriria o 

papel, na mente de Henrique, de um julgamento prévio, em que ele seria não apenas 

absolvido por seu crime, mas este seria justificado por seu caráter santificador. O 

delírio de Henrique continua, em uma comparação de si próprio com os sofrimentos 

de Cristo, sendo ambos compreendidos pela personagem como desígnios de Deus 

aos seus ‘escolhidos’:  

 

A minha via-sacra correspondia exactamente à que Deus me 

atribuíra, matar sem saber porquê, morrer sem entender o 

motivo. O sangue que escorria, depreendia eu, não iria servir 

para liberar fosse quem fosse do pecado, mas não deixava de 

constituir o que eu possuía de mais vital, não se 

descortinando razão por que haveria o Senhor de mo recusar. 

(Ibidem, p. 128-129) 

 

 Neste delírio, Henrique encontra não apenas a semelhança de seus 

sofrimentos com os de Cristo, mas também o perdão oferecido por sua vítima. Ele 

assume, então, a certeza de que o assassinato não constituiu um crime, mas um ato 

necessário à purificação daquele relacionamento que apenas com a morte poderia ser 

salvo. No caminho para o julgamento, Henrique, em sua loucura, ‘vê’ a ex-namorada 

ao seu lado, consolando-o: “‘Eu compreendo, Henrique, e perdoo-te, nada supera o 
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amor que nos dedicamos, foi bom que te lembrasses de me liquidar, um dia tu 

próprio te suicidarás, tão enorme paixão como a nossa não cabe neste Mundo.’” 

(Ibidem, p. 129) 

 A consciência de sua inocência é certa e parece ser confirmada pelo 

sentimento de superioridade perante os demais presos. Henrique via-se como “o 

único indivíduo que raciocinava no marasmo da cadeia” (Ibidem, p. 131) e, 

considerando-se o mais apto, redige sua própria defesa. Contudo, condenado a 

dezessete anos de prisão, dá nova mostra de seu descontrole e, em uma alusão 

fantástica à loucura e à morte, vomita “uma calda de esgoto a que se misturavam 

cabelos e tripas de galinha” (Ibidem, p. 133). 

 No décimo primeiro capítulo, Henrique parece conformado com a prisão, 

onde sabe que viverá tempos difíceis. Porém, a personagem encontra refúgio nas 

fantasias de sua doença mental que, como alternativa à realidade, asseguram-lhe a 

consciência de dever cumprido:  

 

Um homem que cumpre uma missão é um herói que nos 

merece todo o respeito. E aquele a quem ninguém consegue 

humilhar é digno da sua condição humana. Eu preparara a 

resolução da minha vida, calculara a estratégia até aos 

ínfimos pormenores, exprimira no acto praticado a minha 

verdadeira identidade, natural seria portanto que me 

deparasse em paz absoluta com a consciência. (Ibidem, p. 

156) 

 

 A justificativa da ex-namorada para seu assassinato, com que Henrique 

delira, também vem confirmar sua inocência: 

 

A rapariga que eu matara, essa sim, haveria de me justificar, 

unida ao meu destino por laços que ninguém desataria. E via-
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a com grande nitidez, agradecendo com estas palavras a 

morte que eu lhe oferecera: “Meu amor, estou mais próxima 

de ti, limpaste o ódio que poluía a nossa paixão, vê como te 

compreendo, meu amor, libertaste-me e libertaste-te, 

deitamo-nos ambos agora nas nuvens, o prazer do nosso 

abraço não acaba, é eterno, é eterno.” (Ibidem, p. 156-157) 

 

 A imagem de um porco-marinho, literalmente construída por Henrique 

durante seu trabalho na oficina da prisão, traz, também, à discussão a questão do 

luto. Dentre os animais esculpidos, a personagem dedica maior atenção a esse que, 

por sua natureza, vive nas profundezas do mar, onde a luz não chega, alimentando-se 

de restos de animais aquáticos mortos
12

. Henrique toma o animal entalhado como um 

companheiro, com o qual se identifica:  

 

O porco-marinho que entalhei, e que consegui levar para a 

cela, tornou-se o companheiro dos momentos difíceis, e o 

confidente dos segredos selados. Colocava-o diante de mim, 

e confundia-me com ele. O animal cortava as águas 

imaginárias, progredindo com impressionante nobreza, e não 

havia quem lhe interrompesse a navegação, orientada por 

uma lei que lentamente ia decifrando. Nas profundezas 

nenhuma criatura como ele possuía a noção da bússola e do 

objectivo, dominando as distâncias, as presenças que as 

ensombravam. O porco-marinho lançava a escala dos seus 

sons, exultantes e lamentosos, tão complexos na tessitura que 

não existia ouvido nem condições de os desfibrar. Das rochas 

e dos peixes, muito longe, o eco regressava até ele, 

desenhando a paisagem fervilhante e ensanguentada. E com 

certeira atenção o porco-marinho impunha o rumo da viagem, 

fixava o olhar no alvo dos seus movimentos, estatuía com 

Deus a infalível consumação da presa que o alucinava. 

(Ibidem, p. 157-158) 

 

 A semelhança com o animal confirma, em Henrique, a certeza de uma 

orientação que, guiada pela morte, conduzi-lo-ia ao cumprimento de sua missão 

                                                             
12 Informações retiradas do site: http://www.mundogump.com.br/porco-do-mar-a-criatura-bizarra-das-

profundezas/. Acesso em 11/ 01/ 2012. 

http://www.mundogump.com.br/porco-do-mar-a-criatura-bizarra-das-profundezas/
http://www.mundogump.com.br/porco-do-mar-a-criatura-bizarra-das-profundezas/
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natural. Esse jogo de fingimento, em que a personagem elegeu a escultura de um 

animal abissal como representação de si, desdobra-se em outras atividades lúdicas, 

cujo objetivo, sempre preenchido pelo “triunfo da morte” (Ibidem, p. 159), é a busca 

por um refúgio de liberdade. Mais tarde, ele pede, em vão, que lhe seja concedida 

uma máquina de escrever, denotando uma tentativa de fingimento do real pela via da 

escrita que, a ele, fora negada. Em seguida, solicita um microscópio, e, tendo seu 

pedido atendido, passa a lançar mão do objeto como o local onde lhe era possível ver 

além do que os olhos comuns permitem, o lugar, enfim, onde “seria o Henrique o 

mais poderosos habitante daquele estabelecimento penal” (Ibidem). 

 A necessidade, portanto, de um jogo de máscaras que dissimule a dura 

realidade que lhe foi imposta configura-se como o jogo empreendido por Henrique 

para acreditar, face às negações do mundo aos seus desejos, que ele poderia, ao 

menos em seus delírios, ter sua superioridade reconhecida. A escrita como 

mecanismo de representação, jogo sobre o qual nos deteremos posteriormente, é 

coadunada com a referência ao gesto da escrita, já ao final de sua parte narrativa: “À 

luz da lâmpada de vigia repetidamente se encena o espetáculo, assistido pelo espanto 

e pela doçura. E é um longo trecho que se desvenda de cada vez, se reduz a palavras 

que não sei proferir, se sumaria no gesto que não executo.” (Ibidem, p. 160). A 

negação da máquina de escrever anularia qualquer possibilidade de escrita; porém, 

ainda assim, Henrique representa, em seus jogos-refúgios, a realidade que gostaria de 

reescrever para si.  

 A segunda personagem a brilhar na constelação de Ursamaior é Gerardo. 

Identificada como o “jogador”, o cometimento de seu crime visa à fuga da sua 

própria realidade. Gerardo trabalha em uma firma onde “mantém relações muito 
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tensas com os sócios que são seus familiares, um tio e um primo uma vez que o outro 

membro da empresa, o qual era seu pai, morreu há uns meses.” (Ibidem, p. 19). O 

desagrado de Gerardo com essa situação fica nítido desde as primeiras linhas da 

narrativa em terceira pessoa, que cumpre o papel de introduzir esta personagem ao 

leitor. É interessante notar que, se a voz em terceira pessoa que introduz Henrique 

apresentou-o de modo semelhante às descrições policiais, por vezes remetendo a 

cenas e técnicas comuns no cinema, em Gerardo, essa mesma voz parece evocar 

referências ao teatro, sublinhando, no crime por ele cometido, a caracterização da 

máscara, ou seja, do jogo de fingimentos empreendido pela personagem para dar 

conta da pobreza de sua existência.  Embora Gerardo aparente certa estabilidade 

moral e financeira, a personagem faz dos jogos de azar o vício que lhe apontaria uma 

direção e, ao buscar neles o refúgio para sua vida, o faz de maneira literalmente 

espetacular, e, nesses jogos de fuga, entra em cena o vocabulário teatral. 

 No princípio da narração, Gerardo é caracterizado como alguém cujas 

aparências indicam certa sofisticação: 

 

Conhecem-no na praça, e falam dele como um indivíduo 

bizarro, apreciador de mulheres que não se entregam a 

qualquer um e de whiskies de boa marca, vestindo sempre 

caro e com elegância, discreto quanto baste para ser tido por 

educado, não tanto que o considerem parvalhão. Se bem que 

não ousem conceituá-lo como profissional exímio porque não 

é fácil deparar com ele no escritório, viajando muito e 

ausentando-se sob toda a casta de pretextos, tomam-no por 

um tipo decente, e com quem como se costuma dizer se pode 

conversar. (Ibidem) 

 

 A velocidade mais acelerada da narrativa, percebida no trecho acima, em 

contraponto com a da personagem principal, Henrique, será notada nos capítulos 
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dedicados às demais ‘estrelas’, onde encontramos a descrição dos seus crimes e as 

impressões das próprias personagens acerca das motivações que as levaram a 

cometê-los.   

 A ausência no trabalho, também destacada no trecho reproduzido, justifica-se 

pelo fato de que sua busca é por algo que o satisfaça, que o distraia da mesquinhez 

que ele considera ser a sua realidade. A visão que Gerardo tem do primo, “medíocre 

na figura e nos modos, nas frases proferidas com vogais muito abertas, e com uma 

ditongação que o rebaixa ao plano da ralé” (Ibidem, p. 20), bem como a do tio, 

“alapado o dia inteiro na boia defensora do hemorroidal” (Ibidem), parecem 

impulsioná-lo para outra realidade, a ele bastante mais agradável: 

 

O homem senta-se na cadeira giratória, e corre um pano de 

cena sobre o pobre espetáculo quotidiano. Apressa-se em sua 

imaginação através de um relvado, penetra em fantasia no 

peristilo do casino onde há invariavelmente quem se passeie 

em branda cavaqueira, dissertando sobre viagens e 

investimentos, modelos de automóveis e moradias à venda. 

Põe a girar o guarda-vento, e irrompe pelo hall, sentindo a 

alcatifa ceder debaixo dos pés. Cumprimenta um funcionário 

e outro funcionário, não atenta em quaisquer dos demais 

circunstantes, os quais são uma dama gorda que esfrega a 

canela na perna, e um sujeito de cabeça oblonga e calva que 

procede a minuciosas anotações numa agendinha. Um casal 

de meia-idade quase esbarra com ele no limiar da sala onde 

fixou os olhos na roleta que o há-de receber, mas não o 

perturba o incidente porque muito mais empolgantes coisas o 

mobilizam. (Ibidem, p. 21) 

 

 Tanto essa divagação, que dispersa o marasmo da tarde de trabalho, quanto a 

“mecha de nevoeiro” (Ibidem) que precede o devaneio, indicam a fantasia que 

Gerardo constrói para dar conta de sua existência. Contudo, a fuga que, até então, 

dava-se apenas no plano da imaginação, toma contornos reais quando “acomete-o a 

enorme impaciência de ir à rua, de se meter no carro, e de arrancar para um sítio 
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público, o clube vazio a uma hora daquelas, e onde o novo barman teima em tratá-lo 

sem que ele o desminta por ‘senhor engenheiro’” (Ibidem, p. 22). Acedendo ao 

desejo de fuga, Gerardo  

 

bate com a porta como que para anunciar que nunca mais o 

apanham nas imediações, nem sequer tenta fazer uso do 

elevador, desce os cinco andares apressadamente pelas 

escadas, tropeça diante da entrada num trolha que leva uma 

prancha ao ombro. O homem corre para o parque de 

estacionamento, ofegante e contendo-se para não gritar, 

encaixa-se ao volante, e demarra, e arranca, largando dois 

negros riscos de pneu no alcatrão. (Ibidem) 

 

 A fuga da realidade, então, funde-se à fuga real, que passa a ser necessária, 

visto que o primo, um de seus sócios, fora advertido sobre uma aposta mal sucedida 

de Gerardo, nos jogos que tanto o fascinavam: o homem comprometeu o capital da 

própria empresa, perdendo-a. Assim como Henrique, Gerardo foge, de carro, por 

uma autoestrada, e, igualmente, é acometido por emoções que perpassam o pânico, a 

euforia e, finalmente, a calma “encenada” ao adentrar a pensão onde se hospedará, 

em mais uma tentativa de escape. Já hospedado, Gerardo chora e, misturando 

sensações de consternação e alívio, relembra os últimos meses de sua vida, quando 

desfrutou da realidade em que, em seus sonhos, gostaria que consistisse o seu “pobre 

espetáculo quotidiano”. Nessas lembranças, há lugar para viagens, assédio de 

mulheres e jogatinas; há, também, uma referência a Las Vegas, cidade-ícone dos 

jogos e concretização de um lugar dedicado à fuga da realidade: “(...) opta pelo voo 

que o leva a uma minimetrópole de anúncios de néon e de cowboys, reais ou 

fingidos, ora se sentando numa soleira para comer uma espiga de milho ora se 

dedicando a um obsessivo e vagaroso trottoir.” (Ibidem, p. 24) 
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 Contrastando com a sofisticação dos ambientes propícios ao jogo, há a 

lembrança de sua família desestruturada: “(...) a mulher tombada em lágrimas no 

chão, o filho mais velho com seus cinco anos escassos, revoltado contra ele, 

desferindo-lhe murrozinhos nos sapatos.” (Ibidem). Uma nova referência aos filhos é 

feita, ainda na narrativa objetiva. A imagem recortada a seguir, construída com a 

sobreposição de cartões e referências ao dinheiro às fotografias dos filhos, revelaria o 

zelo paterno que, à semelhança de sua estrutura familiar, fora soterrado pelo vício 

nos jogos de azar e por suas consequências: ausência do lar, presença constante em 

clubes, dívidas e, enfim, a prisão, anunciada pela notificação judicial: 

 

(...) os cartões de crédito se misturam com os de sócio de 

variadas colectividades, as notas de banco alternam com os 

cheques, as fotografias dos miúdos se guardam por debaixo 

do bilhete de identidade, e de uma notificação judicial, 

dobrada em quatro. (Ibidem, p. 25) 

 

Os hábitos sofisticados mantidos pela personagem, ainda na narrativa em 3ª 

pessoa, dão a perceber que “Gerardo gosta de fingir que é o que não é.” (ALVES, 

2006, p. 289). É Maria Theresa Abelha quem nos lembra desse detalhe, ratificado a 

questão da encenação, fortemente marcada em Gerardo. Dentre os indícios de 

fingimento, o apelido de “engenheiro”, que recebe, sem desmentir, do novo barman, 

denota o seu desejo por mascarar a realidade, tornando-a mais agradável, ao menos 

no plano da imaginação. 

 A narrativa subjetiva principia com o que parece ser uma autoanálise, cujo 

foco, novamente, volta-se para sua formação familiar. Tendo sido criado pelos 

cuidados excessivos de uma tia idosa e “solteirona” (CLÁUDIO, 2000, p. 26), que 

Gerardo apenas tolerava pelos favores monetários que ela, com gosto, lhe prestava, a 
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personagem começa por justificar, nessa espécie de exame de consciência, sua 

atração pelo dinheiro. O fato de seus pais terem-no “largado com a avó e a tia num 

domingo de Outubro” (Ibidem) fê-lo pensar se fora Deus ou o Demônio que teria 

traçado o seu destino, visto que, se o objetivo dos pais era afastá-lo das más 

companhias da cidade, oferecendo-lhe uma boa educação, o resultado obtido pela 

criação que no interior recebeu teria contribuído para o seu futuro. Afirma Gerardo: 

 

E cuidava a tia de que fosse eu o príncipe das redondezas, 

não se ralando com aproveitamentos escolares, mas 

esforçando-se por que vestisse quanto de excelente marca ela 

mandava vir da capital de distrito, e em conformidade com os 

meus gostos, provendo-me entretanto do dinheiro que 

supunha indispensável para que “não produzisse má figura” 

(Ibidem, p. 28) 

 

 Todavia, a relação entre Gerardo e o dinheiro deu-se de maneira contrária. A 

dependência que a personagem desenvolveu pelo capital estabeleceu a sua 

personalidade: logo cedo, aos dezesseis anos, vieram as participações nas primeiras 

partidas de pôquer, além das quantias requisitadas à tia, que iam aumentando 

gradativamente, até que: 

 

Aos dezoito, aparentando uma confortável maioridade, 

transitava eu [ele] em qualquer um dos casinos do País, 

saudado pela vénia do porteiro, tendo rejeitado em definitivo 

o poker como estimulante da adrenalina e debruçando-me 

[se] para aquele círculo gigante que maravilhosamente me 

[lhe] atraía os dedos. (Ibidem, p. 29. Adendos nossos.) 

 

O vocabulário utilizado no trecho acima confirma a óbvia atração de Gerardo 

pelos jogos de azar e rememora-nos do jogo de aparências que ele tem por hábito 

manter. Uma vez mais, consultamos o texto de Alves:  
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Gerardo criou para si mesmo uma imagem de superioridade, 

através das roupas de boa marca que veste, dos whiskies que 

bebe, da discrição e boas maneiras que cultiva, hábitos que 

leva para o cárcere. Ele, em si mesmo, representa a ficção, 

isto é, a troca do ser pelo parecer, a assunção voluntária da 

sua máscara. Sua caracterização é feita de forma teatral: ele é 

falado pelos outros, segundo a representação que dá de si, 

segundo a máscara usada. (ALVES, 2006, p. 289) 

 

 Após relembrar a tia, a memória de Gerardo conduz a leitura à figura de sua 

esposa, uma mulher que, desde a lua de mel, fora esquecida em detrimento do vício 

nos jogos, concretizando o ditado “sorte no jogo, azar no amor”. A estranha 

afirmação de que Gerardo jogaria para perder reafirma o seu vício, que, ele mesmo 

sabia, era-lhe prejudicial e aos seus, daí, acreditamos, a constância de lembranças e 

fotografias de sua família, no decorrer da narrativa.  

 No relato sobre seus dias na cadeia, Gerardo procura manter uma imagem de 

decência e polidez que o diferenciaria dos demais presos, mais um índice de que a 

personagem criara para si uma máscara, a fim de, como ensina-nos Maria Theresa 

Abelha, “fingir que é o que não é” (Ibidem): 

 

E a minha própria dignidade, sublinhada pela distância cortês 

com que respondia às perguntas que me dirigiam, e pela 

limitação de palavras que punha nas frases que proferia, 

afastava uns e atraía outros, conferindo-me a reputação de um 

snob que não valia a pena conhecer e de um arrogante imune 

às graçolas correntes. Eu andava a talhar pouco a pouco a 

estátua de um príncipe, à qual uma certa lenda, tecida a partir 

de conversas, apenas teoricamente secretas, com o psicólogo 

e o sociólogo, fornecia uma espécie de cenário de fundo 

romanesco. (CLÁUDIO, 2000, p. 34) 

 

 Assim como Henrique, Gerardo também encontra a aprovação da tia, há 

tempos falecida, em delírios noturnos, e persiste, na prisão, alimentando o vício que 
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o condenara: “A tia, morta cinco anos antes, iluminava o escuro, quando os olhos se 

me abriam de repente a meio do sono, aplaudindo a minha conduta, encorajando-me 

a que perseverasse, prometendo-me a glória por entre a desolação que reinava a toda 

a volta de mim.” (Ibidem). Sendo nomeado o chefe da biblioteca, Gerardo segue com 

seu sentimento de superioridade, inclusive considerando o enredo em que consistiria 

sua vida muito mais instigante do que qualquer um dos romances que catalogava em 

sua tarefa de bibliotecário da penitenciária.  

Assim como Henrique, Gerardo pressentia a presença de um ‘demônio’ – “E 

o demónio que me habitava não saía, agarrava-se tenazmente, jamais soltaria de 

mim” (Ibidem, p. 36) –, e essa presença maligna dividia-o entre a culpa por não ter 

representado, como pai, a decência que costumava empregar nos gestos cotidianos, e 

o orgulho por comportar-se elegantemente, como um exímio jogador. Mais adiante, 

na página 38, lemos que Gerardo afirma que “não duvidava de que tinha ele [o 

demônio] por irmão o diabo que residia no rapaz chamado Henrique.” Gerardo, 

convencido dessa presença, e intentando sobreviver ao luto da cadeia, permitia-se 

continuar a alimentar seu vício, mesmo que nas “salas de jogo da memória” (Ibidem, 

p. 37): 

 

Começava a conhecer entretanto variadas modalidades de 

fortuna e azar, apostando comigo em como um dos reclusos 

seropositivos morreria antes, ou depois, de um outro 

igualmente contaminado, vaticinando o número de cigarros 

que me sobravam no maço, ou a quantidade de livros que 

seria requisitada, ou devolvida numa certa semana. E se não 

me proporcionavam tais charadas o jacto de adrenalina que 

persistia em ansiar, garantiam-me contudo a ocupação que 

me estruturava o dia-a-dia, convencendo-me de que não 

desprezava os talentos com que fora predestinado, e cujo uso 

significava, independentemente de juízos morais, o percurso 

que me cabia executar neste Mundo. (Ibidem, p. 38-39) 
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 Assim, projetando na memória a elegância e a suntuosidade dos jogos a que 

se dedicou, sendo eles a causa de seu aprisionamento, Gerardo divide-se entre as 

lembranças de sua esposa e filhos e as excitantes apostas, elementos antagônicos que 

moveram sua vida anteriormente à prisão e que continuam a movê-la, no marasmo da 

cadeia, como jogos de entretenimento. 

Em seguida temos Sérgio, o estuprador. A abordagem já comentada, 

especialmente em nossa leitura sobre Henrique, da aproximação da escrita à 

linguagem cinematográfica, é novamente empregada na ambientação desta 

personagem: um departamento de polícia, onde militares conversam e agem de forma 

rude – “O graduado atende pacientemente, resmoneando alguns sinais de 

assentimento enquanto retira com a unha do indicador esquerdo um fiapozinho de 

carne que se instalou entre os dois molares.” (Ibidem, p. 49) –, além de lembrar-nos 

das práticas naturalistas da literatura do final do século XIX, remete às cenas comuns 

em filmes de suspense. Sérgio, um dos policiais em meio ao grupo, é o escolhido 

pelo chefe para solucionar um caso: o açougueiro de seu bairro, homem cuja esposa, 

por seu comportamento leviano, tornara-o motivo de chacota entre todos, reclama o 

roubo de sua moto. Tal furto, contudo, não ocorrera, de fato, visto que a moto fora 

utilizada como meio de transporte para a fuga da esposa com um amante, detalhe 

discretamente revelado ao longo da leitura.  

A surpresa com que Sérgio recebe a ordem de serviço – “O homem limita-se 

a confirmar a interpelação com um “eu?”, apontando o polegar ao próprio peito e 

produzindo aquele tique, tão característico, que consiste em deixar descair os cantos 

da boca numa expressão de troça ou de dúvida” (Ibidem, p. 49-50) – desvia o foco do 
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ambiente para a personagem, figura central nesta parte da narrativa. A câmera-

palavra, então, volta-se, de vez, a ele, que é descrito como “(...) um sujeito 

espadaúdo e de rosto quadrangular, denotando algo da pose simultaneamente serena 

e expectante dos pugilistas, com o cabelo muito espesso que lhe invade até meio a 

testa já de si bastante baixa.” (Ibidem, p. 50). Essa simultânea dubiedade, 

depreendida da aparência de Sérgio, é explorada por toda a narrativa, visto que, logo 

em seguida à sua descrição física, tem início a ambientação do local do estupro, que 

não se sabe ter sido, de fato, cometido por ele, ou apenas uma armadilha para 

incriminá-lo.  

 Durante a investigação para a qual foi destinado, Sérgio reage com um 

exagero de risadas ao conhecer o queixoso, tece comentários luxuriosos acerca da 

mulher do mesmo, e a descrição do figurino dela, bem como a do ambiente que lhe 

pertence, colaboram para a exacerbação da dúvida que sustenta este capítulo do 

romance. O leitor, dividido entre a culpa e a inocência de Sérgio, é levado a 

empreender, com a narrativa, o jogo de desvendamento de pistas sugerido pela 

mesma, bastante ao estilo dos filmes policiais.  

 No local do roubo da moto, Sérgio depara-se com um cenário 

exageradamente descrito: 

 

Penetram ambos no quarto obviamente ao jeito da explosiva 

consorte, povoado por uma multidão de ursinhos de peluche 

de múltipla forma e de múltiplo feitio, enriquecido por 

almofadas com o desenho de um coração debruado a tule, 

ostentando um gigantesco rosário de madeira que ocupa a 

parede de honra sobre o leito conjugal. O roupeiro apresenta-

se de batentes escancarados, revelando uma fiada de cruzetas 

de trajes de diversos tons, afeiçoados em folhos e brilhos, e 

um estendal de sapatos e botinas de estilo variegado. (Ibidem, 

p. 51) 
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 Lá, então, Sérgio compreende que, na verdade, “a explosiva consorte”, a 

mulher cujos trejeitos despertavam-lhe desejos sexuais, havia utilizado a moto, dada 

como roubada, para fugir. Seu riso incontido pelo caráter melodramático da reação 

do açougueiro, com o desaparecimento da moto e da esposa, acompanha a lembrança  

 

(...) das ancas da fugitiva, ameaçando rebentar as costuras dos 

jeans bordados com que recentemente a admirou, ao cruzar-

se com ela defronte da barbearia, altura em que supôs que se 

rebolava a sacana mais do que de costume, sorrindo com um 

trejeito da boquinha muito lambuzada e atirando-lhe uma 

olhadela picante de través. (Ibidem, p. 52) 

 

 As “festinhas” demoradas “na frente do blusão e no gancho das calças” 

(Ibidem) que o açougueiro lança ao traje de ginástica da fugitiva, deitado sobre a 

cama, realçam o tom naturalista dos comportamentos sexuais das personagens desta 

parte da narrativa. Aliás, a profissão do acusador remete a possíveis interpretações, 

como, por exemplo, a dupla de vocábulos carne e comer, apontada por Alves como 

um índice psicanalítico para a natureza sexual (ALVES, 2006, p. 295).  

A cena da acusação de estupro, narrada em 3ª pessoa, surge após a visita à 

casa do açougueiro e Sérgio a recebe com dúvida e revolta. Convocado pelo chefe do 

departamento de polícia, que destina outro agente ao caso do roubo da moto, a que 

compareça ao seu gabinete, Sérgio recebe sua sentença: 

 

Apesar da cegueira momentânea pressente o olhar que 

finalmente se levanta, se lhe crava no rosto, escuta a voz em 

surdina do outro que lhe lança isto, “Estás bem lixado, pá!” O 

homem persiste na impassibilidade como se não alcançasse o 

sentido da afirmação do que se habituou a reputar de uma 

espécie de duplicado da paternidade, completamente 
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destituído de ternura, mas sempre disposto a assumir a defesa 

da prole. O graduado repete o que pretende que seja um misto 

de ameaça e de sentença assim, “Estás bem lixado, pá!” E só 

agora depõe a caneta, oferta da corporação pelas suas bodas 

de prata de serviço, e se encosta ao espaldar, adoptando a 

atitude do jogador implacável. O homem não esboça a mais 

leve intenção de réplica, limitando-se a consentir que se lhe 

cerrem as pálpebras como se preferisse adormecer a descobrir 

a verdade, esperando que o interlocutor tome conta do que 

prevê vir a tornar-se uma situação intrincada. (Ibidem, p. 53) 

 

 Após ouvir de seu chefe, que estimava como um segundo pai, que teria 

estuprado a mulher do açougueiro, Sérgio desespera-se, acreditando ter sido vítima 

de uma armadilha e, adiante, jura sua inocência: 

 

Uma hora mais tarde, o homem ajoelha diante daquela com 

quem se juntou há um ano, e que tem comportado como uma 

verdadeira mãe para a filha do casamento dele, jura-lhe e 

trejura-lhe que é tudo mentira, e argumenta, “Pois tu não me 

conhecer?, alguma vez te forcei?, pela luz que me alumia 

nunca montei a gaja, quanto mais fodê-la contra a vontade 

dela!, será que eu gostaria que tratassem dessa maneira a 

minha menina, a que é a razão do meu viver?, tu dormes 

comigo, já te obriguei fosse ao que fosse?, e por que iria eu 

proceder tão mal, eu que não preciso disso, que arranjaria as 

que me apetecesse, se me apetecesse?, ai, o meu paizinho!, 

ele morre, o meu velho, se lhe contarem”. Numa precipitação 

despe a farda que lhe afigura sujíssima, desanda até a casinha 

dos pais, a uns dez minutos de distância da sua. (Ibidem, p. 

55) 

 

Na narrativa subjetiva, Sérgio, já na cadeia, recorda-se de uma ocasião em 

que, tendo ido ao açougue comprar carne, fora atendido pela esposa do açougueiro, a 

possível vítima do estupro. Ela, comparando-se a uma vaca, teria se comportado de 

maneira vulgar, dando a compreender seu interesse pelo policial. A associação da 

mulher com o animal assume, acreditamos, neste trecho, especialmente pelo uso das 
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expressões e dos vocábulos grifados, o caráter psicanalítico sugerido por Maria 

Theresa Abelha: 

 

Uma tarde, fui comprar chispe, e apanhei a tipa sozinha, 

encostada ao balcão, a limar as unhas, porque não havia 

fregueses para atender. Examinou-me de cima a baixo, 

sorrindo com a boca meio aberta para que eu entendesse que, 

se a empurrasse lá para trás dos ganchos onde as carcaças 

se penduravam, e lhe pregasse um valente chocho, seria 

exatamente o que ela pretendia. “Tem chispe?”, perguntei eu, 

rindo um bocado também e lançando-lhe uma olhadela para 

as mamas. “Pois tenho”, replicou ela, e ajuntou esta 

malandrice, “Então não reparou que até estava a limar as 

unhas das patas, quando você chegou?” E esticou as mãos 

como que a demonstrar que me pertenciam, sempre que me 

apetecesse. Deslocou-se logo com muito vagar, atulhou um 

saquinho de plástico com uma boa dose de butes de porco, e 

sem sequer os pesar estendeu-mos, e segredou-me, “aqui não 

pagam os clientes com quem eu simpatizo, é oferta do 

estabelecimento”. (CLÁUDIO, 2000, p. 62. Grifos nossos.) 

 

O comportamento de Sérgio para com as mulheres, assim como depreendido 

do trecho acima, ilustra a violência de seu sexo, de que bastante se orgulhava. A 

personagem garante, em seu depoimento, que “não foram menos de dezoito, não 

incluindo as galdérias que essas não entram no rol” (Ibidem, p. 58) as mulheres com 

as quais se relacionou sexualmente, e afirma que todas elas, indiferentes ao fato de 

que era casado, não o paravam de perseguir. Além dessas, Sérgio teve duas esposas: 

a primeira, mãe de sua filha, de quem se separou por seus ciúmes, visto que a mesma 

não aceitava suas traições, de que tinha ciência, e a quem precisava controlar-se para 

não “esmurrar” (Ibidem, p. 60), e a segunda, que ele caracteriza como sendo uma 

mulher submissa, que “não se metia (...) nos assuntos que só a um homem respeitam, 

e que parceira nenhuma possui o direito de averiguar.” (Ibidem, p. 61).  
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 As lembranças de Sérgio sobre sua infância revelam a preferência da mãe 

pelo irmão mais novo, que era doente, além da figura de seu pai, um militar que, no 

leito conjugal, agia de forma violenta: “Nas noites de Inverno, soprava o frio pelas 

frinchas, o nosso pai voltava da tasca, deitava-se na cama, arrotava ao tintol, e 

desatava aos berros, ‘Aguenta que é serviço!’ Eu queimava as pestanas, a dividir as 

orações.” (Ibidem, p. 56) 

 Essas referências a comportamentos violentos, recorrentes no capítulo 

dedicado a Sérgio, bem como o relato das interpretações que ele próprio fazia dos 

fatos de sua vida, especialmente aqueles que envolviam mulheres, ratificam a dúvida 

que parece mover esta parte da obra. Não fica claro, ao longo dos trechos em terceira 

e primeira pessoa, se Sérgio teria ou não estuprado a esposa do açougueiro; há, 

apenas, indícios que, ora levam o leitor a crer em sua inocência, ora sugerem sua 

culpa. Se, por um lado, as acusações da vítima e de seu esposo culpam-no pelo 

crime, por outro, temos a garantia da inocência pelas palavras do próprio Sérgio, que 

se coloca de maneira dramática, chorando como uma criança aos pés de seu pai. Há, 

também, o comportamento malicioso da possível vítima, contraposto às suas 

acusações. Contornando todos esses elementos contrários, temos, além da descrição 

da figura de Sérgio, que se assemelha ao estereótipo dos criminosos consagrados 

pelo cinema, o vocabulário que, a todo o momento, remete à supervalorização do 

sexo, e, finalmente, a dúvida da própria personagem sobre o cometimento do crime. 

Ao final de seu testemunho, Sérgio reflete sobre a situação de Henrique, que afirma 

ter assassinado a namorada por ter sido possuído por um demônio, e cogita a 

possibilidade de ter ocorrido a ele o mesmo. Neste ponto, ao pensar sobre o seu 

possível crime, o espelho é o objeto que com ele contracena pela segunda vez na 
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narrativa: se, ao rememorar seu passado, Sérgio lembra-se do dia em que entrara para 

a polícia, o dia mais feliz de sua vida, quando “não me [se] despegava do espelho, 

mira que mira de um lado e do outro (...)” (Ibidem, p. 57), agora, na prisão, mais uma 

vez, a personagem observa seu aspecto no espelho – “Teimava então em observar-me 

ao espelho, a tentar descobrir se teria eu aspecto de violador, e até concluía que sim. 

O meu rosto é meio quadrado, o cabelo forma um bico que vem quase até às 

sobrancelhas, os olhos são brilhantes, e os lábios são grossos.” (Ibidem, p. 66-67) 

 Ambas as ocorrências de miradas no espelho fazem-nos lembrar do conto O 

espelho, de Machado de Assis, cujo protagonista faz uso da farda militar para 

assumir uma segunda personalidade. Sérgio, portanto, destituído de sua farda, é 

capaz de perceber em seu aspecto a possibilidade de ser, de fato, um criminoso, e sua 

pena, oriunda da acusação pelo crime que, em princípio, jura não ter cometido, 

aumenta com a dúvida que surge do reflexo de sua imagem. Para vencer a angústia 

da dúvida, Sérgio, assim como as personagens já descritas, lança mão da imaginação, 

único local onde é possível, contrária, porém coerentemente, sonhar com a esposa do 

açougueiro e com seu pai, unindo o “sabor das lágrimas e do sangue da ferida”. A 

dúvida, ao final da narrativa, parece ser diluída, e somos levados a crer, 

especialmente pela questão do espelho, na culpa de Sérgio. 

 Cristiana, “o transformista”, é a única personagem de Ursamaior que não é 

presa por cometer, de fato, um delito, mas por estar na companhia de uma dupla que 

é surpreendida por vizinhos durante a tentativa mal sucedida de assalto à residência 

de um engenheiro. A personagem é apresentada, primeiramente, como um indivíduo 

frágil, em oposição à agressividade de seus companheiros, sendo um deles “o eleito 

de quanto afecto guarda na alma.” (CLÁUDIO, 2000, p. 79). Essa marca de 
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fragilidade, que a diferencia dos dois assaltantes, pode ser percebida no trecho a 

seguir: 

 

E o condutor, agastado com as condições do terreno e as 

queixas dos passageiros, vibra uma palmada no volante, e 

ameaça, “Se me chateais, caralho!, largo-vos aqui, e dou de 

frosques”. O rapaz agasalha-se na gola levantada do blusão 

de ganga, ressentindo-se da humidade da madrugada de 

Outubro que lhe arrefece os pés, lhe faz doer de leve a 

garganta. (Ibidem, p. 77) 

 

 Ou ainda nos momentos que precederam o assalto, quando, verbalizando seu 

medo, fora repreendida por seu amante, restando-lhe apenas o disfarce de seus 

sentimentos em um sorriso: 

 

Um cão ladra nas traseiras de uma das casas que se esbateram 

no percurso, o vento põe a rumorejar a folhagem do grande 

eucalipto que marca a curva adivinhada nas trevas. O rapaz, 

aconchegando-se mais na gola do blusão de ganga, não se 

contém que não confesse, “Ai, meus queridos, eu tenho 

medo!, eu acho que me quero ir embora”. E o que aconselhou 

silêncio volta-se para trás, agarra-lhe o pulso delgado, e 

intimida, “Ou te calas e te portas direitinho, ou te rebento a 

fachada, ouviste bem?” O rapaz sorri, disfarçando o 

embaraço e gozando a violência com que o tratam, termina 

por acompanhar, um pouco distanciado, os camaradas que, 

cosidos à parede, se apressam na direção da residência 

escolhida. (Ibidem, p. 78) 

 

 O ato de apertar a gola do blusão é repetido constantemente pela personagem, 

como uma forma de reprimir aquilo que gostaria de dizer, mas que seus 

companheiros vetavam, exigindo seu silêncio. A fragilidade característica de sua 

personalidade é notada não apenas no vocabulário empregado por ela, que apresenta 

uma recorrência significativa do uso de diminutivos, ou na posição de submissão e 
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obediência ao tom agressivo de seus companheiros, mas também nas imagens que 

constrói, em sua mente, nos momentos em que deseja fugir, distanciando-se da dura 

realidade adivinhada na prisão vindoura. É também pela via da imaginação que 

Cristiana tenta fugir no momento do crime, como pode ser lido a seguir: 

 

O rapaz é o último a entrar, encolhido sempre e sempre 

apertando a gola do blusão de ganga, indeciso quanto à 

função que lhe cabe, procurando perceber as manobras do 

chefe do grupo. Doem-lhe os músculos das pernas, sente o 

coração aos pulos, retém-se para não disparar na fuga que o 

conduza ao quarto onde vive, invadido por uma profusão de 

posters da Madonna e do Stallone, de candeeirinhos de mesa 

com quebra-luzes de tule, de cinzeiros e de Barbies, de 

cassetes empilhadas e de embalagens de spray. (Ibidem, p. 

78-79) 

 

A descrição do cenário de seu quarto também indicia a profusão de 

influências estrangeiras, igualmente percebidas no “palco” que serviu de cena ao 

crime de Sérgio, personagem anteriormente referenciado. A esposa do açougueiro, 

representada, em sua ausência, por um traje da marca ADIDAS sobre a cama, 

também mantinha em seu quarto um número excessivo de detalhes que auxiliam na 

composição de seu caráter, provavelmente influenciado pelas exigências estéticas, 

sobretudo, da mídia. 

Cristiana, buscando constantemente escapar de sua realidade, lança mão de 

variadas estratégias: primeiramente, em uma tentativa de fuga do seu presente, 

coincidente com o presente da narrativa objetiva, a personagem refugia-se, mesmo 

que em sua imaginação, em seu quarto; em segundo lugar, indo além do momento da 

narrativa, Cristiana buscaria fugir de seu cotidiano associando-o ao das 

personalidades e influências estrangeiras que povoam seu quarto e seu imaginário, 
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visto que o estrelismo da vida pública de seus ídolos reflete o brilho que ela gostaria 

que emanasse, também, de sua vida. Uma terceira via de fuga que também excede o 

presente do narrado, sendo parte essencial da personalidade de Cristiana, pode ser 

interpretada em sua condição de transformista, como se a reinvenção de sua 

sexualidade tornasse-lhe possível a reinvenção de sua própria existência.  

 Mesmo com a chegada da polícia, no momento do roubo, Cristiana continua a 

sonhar, percebendo em um dos policiais certa semelhança com “um apresentador da 

televisão que muito aprecia. Experimenta o desejo de que seja ele a colocar-lhe as 

algemas, endireita o tronco, e sobe os ombros para se tornar reparado.” (Ibidem, p. 

82). Sendo encaminhado à prisão, o jovem recorda-se da cena de um filme e, em 

seguida, sente saudade de seu amante. Contudo, a personagem sente-se solitária e a 

melancolia que a acomete, representada pela adversativa “Mas só a noite o namora, 

só a lâmpada dos postes lhe acende o coração” (Ibidem, p. 83), encaminha a leitura 

para uma mudança no foco narrativo, que, a partir do parágrafo seguinte, torna-se 

subjetivo. 

 A partir de então, tem início a narração da própria personagem, que principia 

por narrar suas memórias de infância, quando percebia, nos comentários das 

vizinhas, sua tendência natural à feminilidade: “Ninguém me explicara aquilo, eu 

parecia ter vindo ao Mundo para ser uma menina, como a uma menina é que gostava 

que me tratassem.” (Ibidem). A transição de sua natureza masculina para o desejo de 

ser mulher toma forma, na escrita, tanto com o uso, nas autorreferências, do gênero 

feminino, inclusive com a transformação de seu nome, de Cristiano a Cristiana, 

quanto pelo excesso de diminutivos que surgem ao longo do texto. 
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 A vergonha que o irmão sentia de si também é narrada sob um tom que, aliás, 

é percebido ao longo de toda a leitura. Cristiana parece narrar os fatos de sua vida 

com a simplicidade que se assemelha, por vezes, a uma fala infantilizada, sem 

malicia ou rancor. Contudo, o que temos é mais uma forma de fuga em suas reações 

de aparente indiferença às hostilidades que sempre sofrera. O apertar da gola do 

blusão, no momento do roubo, assemelha-se ao “não se ralar” perante a raiva do 

irmão, como pode ser lido no trecho adiante: 

 

O meu irmão Nando é que, ao voltar do clube desportivo, lá 

porque alguém lhe mandara uma boca vingava-se em mim, e 

implicava com a minha vida, desatando a gritar, “Ouve lá, ó 

mariazinha, não tens vergonha, meu capado?, sempre 

agarrado às saias da mãe, mexe-te daqui para fora que até 

metes nojo!” Mas eu não me ralava, escangalhava-me a rir 

nas ventas dele, ou esticava-me toda, a miar um fado que me 

ensinara a madrinha. (Ibidem, p. 84) 

 

 Em sua juventude, Cristiana inspirava-se nos comportamentos das atrizes do 

cinema e das telenovelas e considerava-se uma heroína por sua capacidade de dar 

respostas às provocações que sofria, capazes de “desarmar quem pretendesse 

colocar-me [colocá-la] entre a espada e a parede.” (Ibidem, p. 85. Adendo nosso). Já 

adulta, torna-se atriz, apresentando-se, inclusive, internacionalmente. Contudo, uma 

desilusão amorosa, segundo a própria personagem, modificou o seu temperamento; 

sua resposta a esse desgosto foi, como de costume, a fuga, dessa vez concretizada 

através de viagens. Entretanto, essa espécie de mecanismo de defesa não lhe permitiu 

esquecer-se de seu antigo amante: “E adormecia noites e noites a fio, mordendo um 

lenço, bebendo as lágrimas azuis da tinta das sombras, a repisar as três desgraçadas 

sílabas, ‘Alberto, Alberto, Alberto, Alberto, Alberto, Alberto”. (Ibidem, p. 86) 
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 Após relatar essa experiência, Cristiana passa a narrar, não em vão, 

acreditamos, as suas atuações como atriz. A personagem afirma, sobre seus 

espetáculos: 

 

Os meus números não eram vulgares porque também não era 

uma artista vulgar, gostava de tornar as actuações tão 

originais quanto possível, enriquecendo-as com pormenores 

de que essa cambada que anda por aí nem se lembraria. Ao 

estrear um espetáculo, quer fosse no país quer fosse no 

estrangeiro, esforçava-me por apresentar algo que não tivesse 

sido visto. E confesso que não me queixava do sistema 

porque me habituara a acumular sucessos sobre sucessos. 

(Ibidem, p. 86-87) 

 

 No palco, e apenas nele, Cristiana realizava-se, vivenciando o papel que, fora 

dele, desejava representar. Em sua vida, seja antes ou durante a cadeia, era interdita a 

Cristiano a possibilidade de representar, ao menos sem o estranhamento dos outros, o 

papel de Cristiana. No palco, contudo, a personagem poderia dar vida a esta que, 

enfim, era a sua essência, mas que, necessariamente, pela censura da sociedade, 

precisou ser transformada em “personagem”. Com certa mágoa, Cristiana relata: 

 

Ao encostarmo-nos ao balcão de uma loja para comprar 

lingerie, aparece-nos o pobre de um maricas que quer fingir o 

que não é, e que começa com risinhos para os colegas, 

debitando as piadas da ordem. A gente dá a entender que não 

percebe, cheiinha de vontade de lhe esmurrar as trombas, e 

selecciona uma dúzia de artigos razoáveis. (Ibidem, p. 87) 

 

 A hostilidade com que afirma ser tratada acompanha Cristiana até mesmo no 

meio artístico, e isso se lê após a referência a uma viagem ao Brasil, quando teve seu 

vestido de apresentação, preparado com tanto esmero, totalmente destruído. O desejo 

de retorno à infância surge, em seu relato, como o espaço de refúgio urgente em um 
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mundo repleto de traições e preconceitos. Contudo, a acedia já depreendida de seu 

comportamento levava-a a continuar: “Nunca fui pessoa de ressentimentos, incapaz 

de sentir rancor contra quem quer que fosse” (Ibidem, p. 88).  

 Antes de falar sobre seus dias na cadeia, Cristiana invoca a figura do cão: 

 

Havia de arranjar um homem, pensava eu, trabalhador e 

honesto, que se sentasse à mesa, a comer os petiscos que eu 

lhe cozinhasse, e haveríamos de ter um cão, um doberman 

porque o meu destino, não compreendo porquê, se liga a um 

doberman, um cão de respeito, forte e lustroso, chamado 

Rex.” (Ibidem, p. 89) 

 

A figura canina, primeiramente surgida, na narrativa objetiva, juntamente com seu 

dono, a denunciar, com latidos, o roubo que então ocorria, reaparece agora, sob a voz 

de Cristiana, como um elemento pertencente ao seu destino e como parte integrante 

de seu desejo de ter uma família. É interessante notar que, após a referência ao cão, a 

personagem inicia o relato de sua chegada à prisão, comparando-se a “um 

animalzinho assustado, a fugir aos canzarrões que queriam agarrar-se a mim [a si], e 

que se babavam todos.” (Ibidem, p. 89. Adendo nosso). É curioso perceber que, se 

em certos momentos, o cão anunciou sua ruína e representou o seu acuamento, em 

outros, Cristiana sonha que esse mesmo animal, na esperança de uma mudança em 

sua vida, seja o símbolo do respeito e da força que a personagem almeja para si 

própria.  

 Na cadeia, Cristiana mira-se no espelho e, tal qual Sérgio, reconhece sua 

fraqueza, representada pela excitação e pelo cansaço causados pelos acontecimentos 

que o aprisionaram. Isolado em uma cela individual, ele sentia falta de seu 

“companheiro de malandrices” (Ibidem, p. 90) e, como as demais personagens, vê-se 
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obrigado a empreender jogos que o distraiam do luto de sua condição de aprisionado. 

Cristiana, então, dedica-se a inventar nomes às suas unhas, brincando com a questão 

da criação e, também, recordando-nos do caráter lúdico da escrita do autor por trás 

da personagem. Aliás, Mário Cláudio, em um interessante jogo de autorreferência, 

além de surgir como personagem, torna-se, também, objeto do jogo criativo de 

Cristiana. Falando sobre os presos, sobre quem despertava curiosidade, a personagem 

faz referência ao “escritor” que substitui um antigo flerte: 

 

E havia um preso a quem o pessoal chamava “o escritor”, e 

eu não conseguia desviar a vista dele. Ainda hoje não percebo 

que encanto teria, um gajo sem nada de especial, nem alto 

nem baixo, barba grisalha, sobre o forte, mas com aquela 

barriguinha que aprecio nos homens maduros. Cruzávamo-

nos no corredor, e o tipo ria-se, não conversava praticamente 

com ninguém, mas de uma ocasião estendeu-me uma laranja 

que retirou do bolso. Corei como já não corava há séculos, e 

baptizei de Mário o dedo do anel, mandando à merda o tal 

Alexandre que praticava remo, e que nunca me deu bola. E 

não sosseguei enquanto não retribuí o presente com um 

quadrinho, formado por uma paisagem que recortei, e que 

colei, acompanhada por uns versos que escrevi, intitulados 

“Liberdade”, e que diziam assim, “Liberdade!, só quando não 

a temos a compreendemos, ninguém calcula a tristeza que 

nos assalta, se crimes cometemos, há uma dívida a pagar 

perante a sociedade, resta-nos aceitar esta suprema verdade, e 

cumprir a devida penitência, aproveitando a reclusão para um 

exame de consciência”. O maroto nunca me gabou a poesia, 

mas continuou a ser simpático. (Ibidem, p. 91-92) 

  

 A capa da edição do livro, que traz uma fotografia de seu autor, parece ser 

retomada no jogo de Cristiana, reafirmando a questão do fingimento. O autor 

mascara-se de personagem sob a narrativa de uma figura que protagoniza uma 

história de fingimentos e fantasias, que garantem, seja em meio ao luto da cadeia que 
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aprisiona esta ou da sociedade onde aquele está inserido, a sobrevivência 

minimamente sã.  

 Além do referido jogo de criação, Cristiana, na cadeia, também ensaiava seus 

projetos futuros. O travesti desejava ser uma “figurinista importante, a apresentar 

colecções que espantariam o Mundo.” (Ibidem, p. 93), e povoava seu imaginário com 

essas idealizações. Nesse espaço abstrato, ao contrário da dura realidade que se 

impunha, Cristiana transformava a cela em passarela e a cadeia em um enorme ateliê, 

mas tais jogos punham seus nervos “em franja” (Ibidem). A desilusão, antiga 

companheira, com que iniciara seu relato, retorna à cena para deixar seu coração 

“completamente vazio” (Ibidem, p. 94): “‘Pertenço a vocês todos, e não pertenço a 

ninguém’, costumava dizer, mas apertava-se-me a alma, sabendo o que isto 

significava, saudades e insônias, renúncias e sacrifícios. Só eu compreendia na 

verdade o que uma mulher é capaz de padecer.” (Ibidem). Assim, sofrendo múltiplas 

negações – a do amor, a do ser mulher, a da liberdade – Cristiana segue sua 

existência na prisão, ecoando nos versos “‘Alegria, muita alegria, em frente marche 

que a vida é bela!’” (Ibidem, p. 95) o fingimento que se faz necessário à sua 

sobrevivência.  

 A quinta “estrela” é Rogério, o cabeleireiro e dançarino acusado pelo roubo 

de um Porsche, que comprou sem ter como pagar, levado pela vaidade que o faz 

fingir ser quem não é: um simples trabalhador, que lança mão da burla para ostentar 

uma vida luxuosa, constituída apenas de aparências. O esmero com que trabalha seu 

aspecto é percebido, por exemplo, pelo agrado provocado pelo “reflexo que a sua 

figura projecta no piso brilhante do stand” (Ibidem, p. 105), ou pela maneira como 

ajeita o espelho retrovisor do carro, ao testá-lo, durante a “compra” do mesmo, de 
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modo a “obter do próprio rosto uma imagem que seja satisfatória” (Ibidem). A leitura 

traz à luz a fuga pelo jogo de representação percebida, também, nas demais 

personagens: a imagem recorrentemente utilizada, por exemplo, da corrida de carro 

por uma autoestrada, retoma a relação entre a literatura e a sétima arte, e a vocação 

de ambas para a representação recorda-nos, no âmbito de Ursamaior, dos jogos de 

máscaras que suas personagens empreendem para o enfrentamento seus lutos. Os 

“rápidos cenários” que passam pela memória de Rogério, após ter realizado o test 

drive, tendo retornado à agência de automóveis, remetem a recursos 

cinematográficos. A referência direta ao cinema, que pode ser conferida abaixo, não 

permite ao leitor olvidar-se de que toda pompa e elegância com que a personagem 

tem se portado, até então, na narrativa, fazem parte de um jogo de representação: 

 

Passam rápidos cenários pela memória do homem, 

correspondentes a episódios que adormeceram, ou a sonhos 

que despertaram, alicerçados em furtivas sequências de 

filmes dos anos cinquenta, o terraço banhado pela lua, e que 

deita para o Mediterrâneo de Cannes, a casa da americana 

que colecciona amantes de circunstância, o salão do casino 

onde os cavalheiros, secretamente carregando uma pistola, 

entabulam um seco diálogo, eivado de ameaças, em torno da 

irresistível ingênua que acompanha a tia milionária. E 

desceria o homem pela estradinha que leva à marina e às 

tardes de remanso no tombadilho de um iate, se não o 

interpelasse o proficiente empregado com esta intimação, 

“Hoje ainda confirmarei se a nossa máquina se mantém à 

venda, ou se já apareceu quem a queira.” (Ibidem, p. 107) 

 

 A interferência do vendedor de automóveis, que tira Rogério de seu devaneio, 

parece, também, chamar o leitor à realidade, oferecendo-lhe, novamente, pistas de 

que a imagem que a personagem cria para si, coerentemente com seu crime, constitui 

uma farsa. Mais adiante, no momento da assinatura do cheque para a compra do 
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automóvel, a cena parece ser descrita em câmera lenta, de modo a acompanhar o 

esmero que Rogério aplica à sua caligrafia e a calma que finge manter ao aperceber-

se de que aquela assinatura consumaria o seu crime: 

 

Lança o nome do portador, a data e o local da emissão, 

aponta em algarismos e por extenso a quantia, assinando com 

aquela pirueta de amplas rabioscas e intercalando quatro 

pontinhos no enredo de hastes e de boleios. E logo se 

apercebe da trafulhice que acabou de realizar, conservando 

no entanto a bonomia e a calma, dispondo-se à fruição do 

engenho que o transportará, subtraído enfim ao tédio 

quotidiano, às delícias do Paraíso Terreal. (Ibidem, p. 108)  

 

 Entretanto, em vez das “delícias do Paraíso”, Rogério, por sua burla, 

encontrará, na cadeia, uma extensão do “tédio quotidiano”. Planejando triunfar em 

um placo de bajulações e admiração, por ser, finalmente, o proprietário do Porsche, 

Rogério passa a frequentar ambientes luxuosos, mas não é notado. Decide, por isso, 

retornar à antiga academia de dança, onde encontra seus amigos, sem, contudo, 

revelar-lhes sua aquisição. Lá, dança o “Blue Moon”, música bastante representativa, 

se recordarmo-nos do monograma BM, destacado, no princípio do capítulo, durante a 

compra do Porsche. Sua parceira para essa dança foi uma “senhora nutrida” (Ibidem, 

p. 109), de quem Rogério rapidamente se constrange, visto que a dama era bastante 

diferente das atrizes de cinema que povoam seu imaginário, o que confirma a sua 

excessiva preocupação com as aparências.  

 Rogério hospeda-se em uma espécie de pensão, onde é tratado pela senhoria 

como “senhor engenheiro” (Ibidem, p. 111), sem desmenti-la, tal qual o 

comportamento de Gerardo. Em seu quarto, adormece pensando em viagens de 

cruzeiro, como de costume, fantasiando com uma realidade que gostaria de 
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vivenciar, fantasia essa que constitui o seu “refúgio”. Ouve, porém, do lado de fora, 

os passos dos policiais que o vêm deter. Com a chegada da polícia, Rogério, 

calmamente, preocupa-se com suas vestimentas, “arrumo que desde há muito se 

transformou em compulsão” (Ibidem). A personagem questiona um dos guardas 

sobre o gênero musical a que pertenceria a canção “Blue Moon”, que, aliás, 

acompanha-o como fundo musical para a encenação de seus atos, demonstrando a 

frieza e o cinismo necessários ao seu comportamento de burlão.  

 Na prisão, Rogério relembra, primeiramente, de seu ofício. Como cabeleireiro 

de homens, aprendeu que deve ser um bom ouvinte, e atribui o conhecimento que 

possui ao fato de ter sabido agir de acordo com a sua posição, ouvindo muito e 

trabalhando com esmero, o que lhe proporcionou conhecer histórias inimagináveis 

em sua simplória realidade. Suas mãos que, pela profissão que exercia, eram “seu 

ganha-pão” e “seu motivo de orgulho” (Ibidem), tornaram-se, com o tempo, macias 

“devido ao álcool e ao talco, às loções e à coutoline que utilizava.” (Ibidem, p. 112). 

Essa mudança gradativa na textura dos dedos de suas mãos representaria, 

metonimicamente, o refinamento pelo qual a personalidade de Rogério, aos poucos, 

passou. A personagem sempre fora instruída por Leonel, cabeleireiro mais experiente 

com quem trabalhava, sobre o fato de que o “mundo foi organizado por Deus para 

que ocupemos nele o sítio que nos compete, só de longe a longe podendo ir espreitar 

o sítio dos outros, e se alguém infringir esta harmonia, sujeita-se a vários perigos e a 

várias contrariedades.” (Ibidem). Contudo, “passeando”, sem ser notado, apenas 

imaginando, pelo mundo narrado por seus clientes, Rogério começou a construir para 

si uma imagem próxima àquele mundo que não lhe competia. As mãos literalmente 



 

64 
 

afinadas de um homem de origem humilde ajudam, enfim, a compor a personalidade 

que Rogério, a todo instante, procura representar.  

 Rogério é inserido no mundo da dança por uma moça com quem conviveu 

durante algum tempo, encantando-se e, tão logo, tornando-se obcecado pela pompa 

característica dos salões de baile onde, enfim, passa a ter reconhecida a elegância que 

forjava. Logo, a atividade confere à personagem a projeção social que tanto almejara; 

entretanto, a dedicação exigida pelos bailes fez com que Rogério fosse demitido por 

“umas quatro ou cinco vezes” (Ibidem, p. 113) e, por esse motivo, consegue dinheiro 

emprestado e abre seu próprio salão, onde, sem patrões que regulem seus horários, 

pode conduzir o estabelecimento de acordo com seus compromissos de dançarino. É 

curioso notar que, na dança, o que mais atraía Rogério não eram as belas moças com 

as quais poderia se relacionar, nem os lugares que as competições o levavam a 

conhecer; o que lhe interessava era a possibilidade de, através dela, impressionar 

grandes públicos, tornando-se o centro das atenções. Portanto, interpretamos a 

questão da dança, no capítulo referente a Rogério, como um jogo de representação 

capaz de voltar os “holofotes” para a personagem que, enfadada de passar 

despercebida pelos “palcos” da vida, desejava protagonizar neles as histórias 

semelhantes às dos filmes dos anos cinquenta, que o fascinavam.  

 A vida que Rogério passa a levar, baseada no cultivo da aparência e dos 

hábitos requintados, é extravasada em alguns pontos da narrativa. Anteriormente, já 

mencionamos o constrangimento que a companhia de uma “senhora nutrida” causou-

lhe, pelo fato de que ela não corresponderia ao modelo hollywoodiano de mulher, 

que ele idealizava em seus devaneios. Rememorando uma de suas viagens, Rogério 

assume, primeiramente, que mentia sobre sua profissão, para em seguida demonstrar 
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sua preferência pelo artificial, pelo forjado, transparecendo, na crueza de suas 

palavras, o asco que sentiu pela mulher que com dormira, pela manhã: 

 

Não faltaria muito para me meter à fala com uma divorciada 

quarentona de Manchester, a qual ria a bandeiras 

despregadas, a gritar-me, “Oh, my sweetheart!”, e para lhe 

declarar num inglês assim assim que me formara em “civil 

engineering”, e que voaria em breve para Detroit, balelas e 

mais balelas! Às onze da manhã, acordava com a chanfrada 

da gaja, ensonada e de cabeça no meu ombro, a deixar que o 

pingo de saliva lhe escorresse dos lábios descoloridos, e me 

lambuzasse os pelos do peito. (Ibidem, p. 114-115) 

 

 Tal qual às demais personagens, Rogério invoca lembranças de sua infância e 

juventude, tempos em que já dava mostras de sua tendência ao fingimento, à criação 

de enredos. Seja ao imaginar os destinos suntuosos para onde seriam levados os 

carros que assistia passar, da janela de sua casa, seja ao escrever as características 

das mulheres com quem se relacionava na juventude, em fichas que lia com grande 

prazer – “Chegava a provocar-me maior prazer a brincadeira de espiolhar os 

apontamentos do que enrolar-me com as tipas na cama um domingo inteiro.” 

(Ibidem, p. 116) –, Rogério nutria, desde pequeno, um grande interesse pelas 

aparências. Outro episódio narrado pela personagem remete, novamente, à sua 

infância, quando os pais alugavam a casa onde viviam, próxima à praia, para famílias 

mais abastadas, durante o verão, que se comportavam, na casa de Rogério, como se 

em sua própria casa estivessem. Esse fato incomodava-o deveras e pode ser 

compreendido como uma das possíveis justificativas para a postura adotada pela 

personagem no decorrer de sua existência. Se, quando criança, os inquilinos 

forjavam uma vida em sua casa, destituindo-o de sua intimidade, Rogério, adulto, 

procuraria apossar-se de realidades que não lhe pertenciam, como uma resposta ao 
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que via, em todos os verões, ser perdido. Além disso, o desejo de ostentar uma vida 

rica também poderia levá-lo, desde criança, a agir e pensar como tal. Rogério, ainda, 

narra a fantasia que nutria sobre estar na companhia de estrelas de Hollywood, de 

quem recortava as imagens de revistas, formando um álbum: “Despia-me depois com 

pressa, escondia o álbum dos meus amores debaixo do travesseiro, e a louca noite de 

Hollywood começava.” (Ibidem, p. 117). 

 A narração em 1ª pessoa sugere que esta não é a primeira condenação de 

Rogério – “Apesar de ter entrado e saído muitas vezes da cadeia (...)” (Ibidem, p. 

118) – embora ele não tenha se habituado a esse ambiente, detalhe bastante coerente 

com a personalidade que a personagem criou para si, e que faz questão de manter na 

prisão, como uma forma de diferenciar-se dos demais companheiros: 

 

Eu faço a minha vida à parte, não me meto com ninguém para 

que ninguém se meta comigo, cuido da minha higiene porque 

é isso que distingue os humanos dos animais embora os gatos 

também se lavem, esforço-me por não me deixar abandalhar. 

E afasto-me da súcia de drogados que por aqui vegetam, a 

palavra é essa, não se pode chamar vida à existência de 

semelhantes criaturas. (Ibidem) 

 

 Considerando-se superior em relação aos colegas de prisão – comportamento, 

aliás, notado também em Henrique e Gerardo –, Rogério passa a construir para si a 

imagem com que deseja ser visto pelos que o cercam, a de um senhor respeitado e 

respeitador, que zela pelos bons costumes e distribui conselhos à juventude, que 

considera perdida. O fingimento, novamente exacerbado na autoconstrução de sua 

imagem, que deseja ver refletida na opinião alheia, claramente aproxima-se da 

referência à sétima arte, quando a personagem conclui que cinema e mundo 

equivalem-se, afirmando: “Na minha infância, acalentava o sonho de vir a lançar-me 
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no mundo do cinema, mas só há pouco percebi que o cinema é o próprio Mundo.” 

(Ibidem, p. 119). Essa afirmação de Rogério vem de encontro à questão do mundo 

como teatro, sobre a qual falaremos à frente. Por ora, lembramo-nos da peça de 

Calderón de La Barca, La vida es sueño, em que a personagem principal não 

diferencia realidade e sonho. A obsessão de Rogério em criar um enredo para sua 

vida fez com que ele descobrisse a possibilidade de viver como um ator, 

convencendo-se do papel que estipulou para si e considerando-o mais agradável, 

embora completamente incompatível com a origem escondida por trás da máscara 

assumida.  

A triste constatação de que a velhice vem para desmascarar o fingimento de 

uma vida “atuada”, contudo, não dissuade Rogério de dar continuidade à farsa que 

criou para si: 

 

Quando a gente descobre que a velhice nos caçou, 

transformando-nos em candidatos à morte, o rosto que 

observamos ao espelho não tem nada a ver com o rosto que 

aparece na fotografia amarrotada em que estamos de 

smoking, encostados a uma rapariga chamada Maria Júlia, a 

qual casaria com um velhote que a levaria para o Canadá. 

(ibidem, p. 119-120) 

 

 Ciente da velhice vindoura, Rogério passa seus dias tecendo “grinaldas de 

prosa” (Ibidem, p. 124), convencido (ou, talvez, jogando com as suas próprias 

máscaras, para burlar, como de costume, a dura realidade) de que sua sabedoria, 

conquistada de maneira empírica, deve ser compartilhada com a sociedade. Por isso, 

colabora com textos moralizantes em alguns periódicos, baseando-se em um passado 

idealizado, tal qual as cenas retratadas nos filmes dos anos cinquenta, que 

preenchiam seus sonhos.  
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 Finalmente, a dança, antigo hábito e refúgio, continua a acompanhá-lo, 

mantendo as mesmas funções, na cadeia. Graças a ela e ao movimento que lhe é 

inerente, Rogério encontra meios de, ao menos ao imaginar-se bailando, deslocar-se, 

“sem sair do sítio por aí fora, por aí fora até aos confins do Universo.” (Ibidem, p. 

125). 

 O homem que é preso por traficar antiguidades chama-se Albino. Esta 

personagem joga com a criação de enredos sobre o passado de objetos e lugares, 

abrigando-se em sua criatividade para escapar da simplicidade quotidiana. Fica claro 

na narrativa em 3ª pessoa o interesse de Albino pelas peças que repassa, bem como 

pelo excitante “jogo” em que consiste o ato de traficar. Enquanto aguarda o 

indivíduo com quem pretende negociar, Albino assiste aos movimentos da rua quase 

deserta  

 

(...) com a fixidez que denota a total ausência de atenção. E 

depois, como que atraído por um magnete, roda o tronco e a 

cabeça, e observa o anjo de pedra, adossado a uma das 

colunas da galilé do templo, sentindo aflorar-lhe aos lábios a 

exclamação de sempre que murmura, “Carinha linda, carinha 

linda, trabalho mimoso!” Retorna à posição inicial, lançando 

a vista à artéria que se mantém vazia de gente. (Ibidem, p. 

135) 

 

 O cenário para a negociação remonta aos filmes de suspense: primeiramente, 

depreende-se que a ação acontece de madrugada, pela falta de pessoas nas ruelas 

estreitas por onde passam as personagens; em segundo lugar, temos a forma, ao 

mesmo tempo desconfiada e suspeita, com que as mesmas agem e, finalmente, há a 

presença de um gato, que surge, repentinamente, a cruzar a cena, recurso de impacto 

amplamente utilizado nessa categoria de filmes. Além disso, os objetos retirados de 
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dentro de uma sacola plástica, cuidadosamente (e, também, lentamente, 

acompanhando o ritmo da narrativa) embrulhados e desembrulhados, por mais de 

uma vez, ajudam a aumentar o suspense da ação.  

 Outro aspecto depreendido da leitura deste capítulo é a ocorrência de figuras 

tipicamente barrocas
13

, tais como as imagens detalhadas por Albino, seja no relato de 

sua negociação, quando fora preso em flagrante, seja em seu depoimento, mais tarde, 

na prisão, ou ainda na referência à figura da dona da tabacaria, que “abre os batentes 

com grande estardalhaço, dobrando-se a custo, obesa como é (...)” (Ibidem, p. 136). 

Essa mulher, mesmo que rapidamente, é descrita como uma criatura grotesca, por sua 

obesidade, recordando-nos das palavras de Umberto Eco, em capítulo denominado 

“A feiura da mulher entre a antiguidade e o Barroco”, em seu livro A história da 

feiura: 

 

O maneirista tende à subjetivação da visão: enquanto a 

perspectiva monocular dos renascentistas visava à 

reconstrução de uma cena como se fosse vista por um olho 

matematicamente objetivo, o artista maneirista dissolve a 

estrutura do espaço clássico nas visões saturadas e 

desprovidas de um centro privilegiado de Bruegel, nas figuras 

distorcidas e “astigmáticas” de El Greco, nas fisionomias 

inquietas e irrealisticamente estilizadas do Parmigiano. 

Temos então uma escolha do expressivo contra o belo, uma 

tendência ao bizarro, ao extravagante e ao disforme, como 

nas figuras de fantasia de Arcimboldo. (...) Maneirismo e 

Barroco não temem recorrer àquilo que, para a estética 

clássica, era considerado irregular. Assim, o tema da mulher 

feia também muda de perspectiva: as imperfeições da mulher 

são descritas ora como elementos de interesse, ora como 

estímulos voluptuosos (...). (ECO, 2007, p. 169) 

 

                                                             
13 Teremos oportunidade de explorar, de maneira mais abrangente, a questão da presença do Barroco 

na obra analisada nos capítulos 2 e 3. 
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 Além desses elementos, a apatia com que Albino aceita a sua prisão 

assemelha-se à melancolia, apontada por Benjamin, conforme também veremos 

adiante, como característica inerente à figura do príncipe nas peças de teatro 

barrocas. Como se estivesse certo do fracasso de seu destino, Albino procurava, ao 

interessar-se pelas peças antigas que traficava, um meio de desviar sua atenção da 

inércia em que consistia a sua vida para os enredos que criava. Contudo, a 

personagem parecia ter ciência de seu erro, pois que, a fim de buscar um sentido para 

sua vida, agia de forma criminosa e, ao ser apreendido, em um gesto melancólico, 

“principia a assobiar uma melodia pretérita, um trecho popular que se ocupa de 

amores desejados e de gaios verdes, de situações que ele julgava irremediavelmente 

perdidas.” (CLÁUDIO, 2000, p. 137) 

 Absorto em sua canção assobiada ou nos detalhes do teto da prisão, Albino 

distancia-se, a todo instante, do real, revelando, mais uma vez, o disfarce buscado 

pelas sete estrelas de Ursamaior. O jogo empreendido pela personagem para 

dispersar o seu luto, ou seja, a criação de enredos para as peças antigas que traficava, 

é assumido como crime na narração do momento em que Albino é questionado pelo 

policial sobre o reconhecimento de tais peças: 

 

“Conheces isto, ó malandrão?”, indaga ele [o policial], 

despertando o homem da sua imensa vacuidade, “Conheço 

muito bem, sim senhor”, replica o preso, e precisa, “É uma 

Santa Luzia que pertenceu a uma senhora de idade, estava 

num barraco com o telhado todo esbarrondado”. “E isto, ó 

malandrão?”, torna o baixo, tendo desentranhado uma 

segunda escultura dos seus vinte centímetros. “Isto é um São 

Pedro”, esclarece o homem, “que já negociei por umas três 

vezes, parece que tem enguiço a peça, encontrava-se na 

residência de um padre que se amigou com uma professora, e 

que precisava de dinheiro para ir com ela para a Alemanha”. 

(Ibidem, p. 139-140. Adendo nosso) 
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 São mencionados, ainda pelo narrador onisciente, alguns dos roubos que 

Albino precisou praticar para possuir obras que seriam, depois, revendidas. A 

narrativa subjetiva, logo em seguida, volta-se para o passado e, utilizando sua 

imaginação como espaço de fuga, esconde-se pelas ruelas da memória, evitando, 

assim, o contato com a sua realidade, quer ao lembrar-se de sua experiência como 

dono do snack bar, quer ao tecer enredos sobre o que teria sido, antigamente, o 

prédio onde fora construída a prisão que o abriga, no momento de seu testemunho. 

Albino fala sobre sua insatisfação com o trabalho enfadonho que tinha na lanchonete, 

e também sobre a ocasião em que fora apresentado ao contexto do tráfico de 

antiguidades: 

 

De uma ocasião, apareceram dois espanhóis, dois cavalheiros 

muito bem arreados. Pediram umas cocas, botaram-se a falar 

de moedas antigas, os marcos e os cinquinhos, os tostões e as 

bambas, e eu achava graça à conversa deles. Depois 

lançaram-se a relatar de santos, e avança um com isto, 

sempre em espanhol mas eu entendia perfeitamente, “Não 

será na igreja de tal que existe um São Bento muy precioso, 

quase em tamanho natural, bueno estofo, bueno estado, uma 

barbaridade?” E eu aproveitei, desculpei-me e enganchei-me 

no assunto dos gajos, informando logo, “É na igreja de tal”, e 

declarei o nome, “um São Bento, sim senhor, na terceira 

capela da direita para quem entra, conheço-o como às minhas 

próprias mãos”. (Ibidem, p. 142) 

 

 Essa declaração evidencia que Albino, antes mesmo de iniciar suas aventuras 

como traficante, já demonstrava interesse pelos objetos históricos. O alheamento 

com que lidava com a lanchonete contrapunha-se à dedicação que destinava às peças 

que, juntamente com os espanhóis, passa a negociar. Quando a notícia dos 

desaparecimentos de tais peças veio a público, Albino soube livrar-se, ilicitamente, 
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de ser descoberto, e deu continuidade ao negócio que se mostrava mais próspero que 

o snack bar, que acabou sendo fechado. Albino aprimorou seus conhecimentos na 

área do comércio de antiguidades, aprendendo técnicas de restauro, retoque, 

envelhecimento etc, bem como recebeu a aprovação de sua esposa, que se mostrava 

“agradada do dinheirinho que ganhávamos [ganharam]” (Ibidem, p. 144-145. 

Adendo nosso). 

 Albino conta sobre a origem de alguns dos seus objetos, os quais obteve 

tomando proveito de situações de fragilidade, como, por exemplo, de idosos 

endividados ou de senhoras dementes. Suas aquisições fizeram com que 

conquistasse, aos poucos, o respeito dos antiquários, e a personagem tem seu nome 

estabelecido no comércio de antiguidades. Após o relato dessas memórias, Albino 

ressente-se de que seu acervo, com a prisão, ficara abandonado, e inicia uma reflexão 

sobre sua estada ali. Destinado a trabalhar na oficina, fala com menosprezo das 

“obras de arte” produzidas pelos detentos, que ele, conhecedor do belo, considerava 

um “mundo tão feio” (Ibidem, p. 148). 

 Na página 144, Albino reza “a oraçãozinha ao Anjo Custódio”, a quem 

suplica o “perdão das ofensas” e pede que não se atreva ofendê-lo por seus atos. Essa 

religiosidade percebida, inclusive na compulsão que tinha por objetos sacros, é 

relacionada a Henrique, que ele compara a uma “estampazinha de Cristo que uma 

vez observara, tentado pelo Demónio no cimo de um monte” (Ibidem, p. 149). 

Albino parece justificar suas falhas, que o levaram preso, pela via da tentação, ao 

concluir o seguinte: “Compreendia eu então que existem tentações tão enormes que 

não consegue um mortal, se não for santo, dominá-las e passar adiante.” (Ibidem, p. 

149) 
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 Albino tem consciência de suas faltas, diferentemente de Sérgio, que duvida 

de ter cometido o crime pelo qual foi acusado. Entretanto, tem consciência, também, 

da impossibilidade de relacionar-se com seus companheiros de prisão e, por isso, em 

vez da oficina de artesanato, prefere lidar com as vacas do estábulo da prisão, de que 

se torna responsável, visto que associa o mau odor característico desse lugar ao 

cenário do nascimento de Jesus. Albino dá, assim, novas mostras de sua necessidade 

de criação de enredos para distrair-se de sua realidade, ao afirmar o que segue, sobre 

seu trabalho na agricultura: “E até mesmo do fedor que largam [as vacas] me não 

ressinto, matutando em que será ele semelhante ao que se respira no presépio de 

Belém com a Senhora, São José e o Menino, encandeados por uma estrela de brilho 

admirável.” (Ibidem. Adendo nosso). Mais adiante, declara que “(...) as saudades do 

passado não me [lhe] abandonam, nem por um segundo” (Ibidem, p. 150. Adendo 

nosso), reafirmando sua necessidade de voltar-se ao remoto para tentar fugir de seu 

presente.  

O hábito de fantasiar com o tempo passado, portanto, acompanha toda a 

trajetória da personagem: se escreve uma carta para a esposa, ressente-se sobre sua 

ausência, lamentando não mais poder manter a família, mas logo desvia o assunto 

para as peças antigas que ainda pretende angariar. Albino, ciente de seu erro, chega a 

afirmar que “se não fosse a mania de tecer enredos, nunca (...) teria batido aqui [na 

prisão] com os costados, muito caro custam os sonhos, e dos meus [seus] nunca me 

[lhe] sobrou o pão para a boca.” (Ibidem, p. 152. Adendos nossos), mas, ao mesmo 

tempo, acha que “foi pena que o viver de antigamente tivesse acabado” (Ibidem, p. 

151), evidenciando que seu jogo criativo, de hábito, tornara-se vício. Enquanto seu 
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companheiro de cela ressonava, Albino chega a confessar-lhe que, tão logo for solto, 

dará continuidade a tal vício, adquirindo uma imagem de São Jerônimo.  

 Na cadeia, Albino preenche seu tempo efabulando sobre a história do prédio, 

que ele supõe que tenha sido uma quinta, mandada construir por um bispo. A 

personagem cria enredos para os detalhes da prisão, consciente da “maluquice” 

(Ibidem, p. 152) correspondente a esse hábito, que não pode compartilhar com 

ninguém: “Assim como assim enfio-me na cama, e invento estas cenas, acordo de 

manhã cedo, a pensar, a pensar no bezerro que nasceu, nas tetas da Viúva ou da 

Elvira que ganharam ferida, no Diabo a quatro.” (Ibidem).  

 O jogo de Albino, especialmente por ser baseado no passado, só é possível no 

plano da imaginação, espaço propício à criação de enredos. A fala final da 

personagem, que afirma entreter-se apontando em um bloco as peças que por suas 

mãos já passaram, logo se mostra um ato insipiente, fato ilustrado pela constante 

flatulência do companheiro de cela de Albino que, indiferente às suas exigências de 

respeito e educação, parecem recordar-lhe de que, independentemente dos jogos que 

empreender, sua realidade continuará, fatalmente, sendo a mesma, mais uma vez 

remetendo-nos à condição melancólica do drama barroco
14

.  

 Por fim, surge Jorge, a personagem que dá corpo à metáfora da constelação, 

proposta desde o título da obra
15

. O pizzaiolo de origem humilde tem a alegria com 

                                                             
14 Conforme veremos no capítulo 2, a melancolia surge como sintoma representado no drama barroco, 
dada a visão que o homem do século XVII possuía da História. O destino, fatal em sua essência, 

deveria ser, como em Albino, desviado pelo lúdico, embora a certeza da ruína pairasse no imaginário 

dos indivíduos. 

  
15 Sobre a relação entre o título das obras e seu conteúdo, relembramos as palavras de Umberto Eco: 

“Um título, infelizmente, é uma chave interpretativa. Ninguém pode furtar-se às sugestões geradas por 

O vermelho e o negro ou por Guerra e paz. Os títulos mais respeitosos para com o leitor são os que se 

reduzem ao nome do herói epônimo, como David Coperfield ou Robinson Crusoé, mas até mesmo 

essa referência ao epônimo pode constituir ingerência indevida por parte do autor (...). Um título deve 

confundir as ideias, nunca discipliná-las.” (ECO, 1985, p. 8-9) 
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que é representado no princípio da narrativa, aos poucos, dissipada, visto que o 

brilho que se vê em seus olhos é oriundo do uso de drogas, hábito que o arruína. “O 

rapaz desconhece aonde a noite vai desaguar” – essa frase, recortada da página 161 

do romance, ilustra a inocência que parece caracterizar Jorge, cujas amizades, 

pertencentes a classes sociais mais abastadas, apresentam-no a um mundo de 

facilidades, orgias, drogas e impunidade que o encanta, fazendo-o relegar ao segundo 

plano as preocupações com família e emprego.  

 Ao lado de um amigo e evidentemente drogado, Jorge realiza uma série de 

vandalismos: ofende transeuntes, desrespeita um idoso, arremessa latas sobre um 

animal e, finalmente, assalta um homem que, para seu azar, era um agente judiciário. 

Sob o efeito dos entorpecentes, que o levam a girar “pelos meandros da constelação” 

(Ibidem, p. 162) de Ursa Maior, o rapaz “é acometido por um acesso de riso 

convulso.” (Ibidem, p. 165). É, então, preso, mas ainda afetado pelas drogas, parece 

não se dar conta do que lhe ocorrera: 

 

O rapaz encosta-se à parede, deixa-se escorrer vagarosamente 

para o chão, permanece ali amochado, vencido por um 

adormecimento afável, desses que entregam a chave de todos 

os mistérios, e aliviam a ardência de todas as feridas. E 

parece-lhe que passou uma eternidade até que uma manápula 

lhe abana a cabeça dorida, e sobressalta-se com isto, “Conta 

lá a história, ó miúdo, queremos que nos digas em que é que 

te meteste, se te puseres na linha com a gente, tudo corre 

bem”. Mas o rapaz está cansado de mais para entender o 

desafio, vê um céu de estrelas inúmeras a estender-se à sua 

volta, limita-se a queixar-se, “Porra, estou farto desta seca!” 

(Ibidem, p. 165-166) 

 

 O uso de técnicas cinematográficas, também presente em Jorge, dá-se, 

especialmente, nas cenas narradas em flashback, como a que antecede a sua prisão, 
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quando a personagem relembra os acontecimentos daquela noite, e ainda, já 

aprisionado, quando recebe das mãos de um companheiro um comprimido de 

Rohypnol, aceitando-o como “uma senha que lhe oferecesse o reacesso à liberdade” 

(Ibidem, p. 166-167). Em seu delírio, Jorge revê o percurso inverso de seu destino, 

desde a porta da cela que se fecha, até o lado de fora da prisão, e o uso dessa técnica 

reforça o diálogo estabelecido entre literatura e outras artes, neste caso, o cinema. 

 A personagem é presa em uma cela com mais cinco companheiros; do amigo 

que a acompanhava na noite da detenção não obteve mais notícias e supomos que, 

por questões de status social, tenha sido liberado, denotando mais uma das facetas 

corruptíveis da condição humana, tão bem representadas nesta obra. Em seus 

primeiros dias na cadeia, Jorge passa por uma bateria de exames, dentre eles o teste 

de HIV, que acusa negativo. Contudo, o depoimento da personagem, que tem início 

logo em seguida, revela o triste destino que lhe coube enfrentar. 

 Jorge relembra acontecimentos relativos à sua infância, quando fora 

confundido com uma menina, por sua delicada beleza, ao que respondeu de maneira 

agressiva; lembra-se também de como observava os predicados do primo, deixando 

escapar, pelas entrelinhas, o destino reto do menino, em detrimento de sua 

marginalização: “O meu primo tornou-se nadador-salvador, recebe bom ordenado, 

come as garinas que quer, e sobra-lhe tempo, com certeza nem se lembra destas 

histórias.” (Ibidem, p. 169). Jorge também destaca a memória de uma colcha 

estampada com dois tigres, lutando em uma floresta, na qual costumava enrolar-se 

para dormir. A lembrança dessa mesma colcha lhe ressurge na narrativa sobre os 

fatos de sua juventude, quando, na companhia de amigos ricos, que conhecera nos 

bares onde primeiro empregou-se, é convidado a participar de festas desmesuradas, 
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que lhe abriram um universo de possibilidades bastante diferentes de sua realidade 

humilde. Uma interpretação que acreditamos viável para a recorrência da imagem 

reproduzida na colcha seria o confronto entre as duas realidades que se desdobraram 

diante de Jorge: se, por um lado, o rapaz possuía, em sua vida simples, esposa e filho, 

que o amavam, ainda cientes de suas faltas, além da mãe, que carecia de seus 

cuidados, de outro, Jorge deparava-se com o fascínio proporcionado pela companhia 

de seus amigos ricos, que lhe ofereciam roupas, festas e até mesmo uma nova 

identidade – “O meu amigo era o máximo, não me faltava com nada, convencia as 

pessoas de que o meu pai tinha sido deputado ao Parlamento Europeu (...)” (Ibidem, 

p. 174).  

 As “aventuras” vivenciadas por Jorge são narradas com vocabulário bastante 

específico, contando com a presença de gírias que marcam o universo da 

personagem. Maria Theresa Abelha Alves lembra-nos, por exemplo, de que “Jorge 

‘viaja’, no sentido que os drogados conferem ao verbo ‘viajar’” (ALVES, 2006, p. 

305).  

 A beleza da personagem, que chegou a ser comparada ao ator Leonardo 

DiCaprio, diferenciava-o nas relações com o sexo feminino e possibilitara-lhe, 

também, posar como modelo para um fotógrafo americano, que tenta seduzi-lo. 

Logo, Jorge, atraído pelas novidades a que fora apresentado, mergulha mais 

profundamente no uso das drogas, elemento presente nas festas e jantares que passa a 

frequentar. A morte repentina de um de seus amigos faz com que a personagem 

retome sua vida, voltando a casa e ao antigo emprego na pizzaria, embora continue a 

drogar-se, pois “havia sempre um bacano à minha [sua] espera com um 

comprimidozinho de Rohypnol.” (CLÁUDIO, 2000, p. 175. Adendo nosso) 
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 Retomando o relato de suas memórias sobre a cadeia, Jorge relembra o 

excessivo cuidado que os camaradas de cela destinavam-lhe, oferecendo-se para 

fazer as unhas de seus pés, chamando-o de “meu amiguinho” (Ibidem, p. 175), ou 

excitando-se com a sua excitação, ao folhear revistas femininas. A maneira como os 

cinco companheiros tratavam-no terminara por assustar a personagem que, 

fatalmente, acaba sendo vítima de um estupro. 

 A cena dolorosamente descrita na narração do próprio Jorge culmina com a 

exacerbação da expressão “ver estrelas”. A personagem reflete: “O firmamento 

abria-se à minha volta, eu voava, limpo como o gelo, apontava em todas as direcções 

para que as luzes se acendessem, e as luzes obedeciam-me como se interpretasse o 

papel de Deus.” (Ibidem, p. 178). Durante a violação, Jorge também se lembra das 

escolhas que fez, nos últimos anos, indicando, pela ocorrência de tais lembranças 

justamente naquele momento, a culpa que a elas atribuía por seu sofrimento presente. 

 Há um corte na cena do estupro, que dá lugar ao relato sobre os fatos que lhe 

sucederam. Jorge diz ter acordado alguns dias depois na enfermaria, entubado e sob o 

efeito de remédios. É, então, submetido a novos exames, para detectar a possível 

infecção pelo vírus da AIDS, que, desta vez, resultam positivos.  

 A ruína em que se transforma sua vida, visto que se tornou alguém 

marginalizado por múltiplas razões – drogado, presidiário, aidético –, faz com que 

Jorge sofra com o abandono da família e, então, o jovem retoma o vício nas drogas e 

na bebida. Recebendo liberdade condicional, tenta o suicídio, mas é detido por uma 

moça que o catequiza, suplicando:  

 

“Não faça isso, jovem, olhe que a vida não são apenas os 

maus momentos, ainda tem muitos anos à sua frente, Deus é 
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grande, jovem, Ele olha por nós, nunca se esquece de nós, 

nem nas alturas em que parece abandonar-nos, não pense 

nessa loucura, jovem, pronto, pronto, já passou!” (Ibidem, p. 

180) 

 

 A fala dessa personagem, que surge, ao final do romance, com palavras de 

conforto destinadas a Jorge, parece, no entanto, falar a cada uma das personagens 

anteriores, visto que todas elas cometeram um “isto”, uma reação desesperada 

perante alguma situação de aflição. Impossível seria não relacionarmos essa 

interferência a certa ironia que, colocando em Deus a esperança necessária às 

passagens lutuosas da vida, lembra-nos a todos, personagens ou leitores, de que tais 

passagens são, paradoxalmente, necessárias à salvação, ao encontro da “Estrela 

Polar”, que “aponta para o Norte”, de acordo com o que já expusemos anteriormente.  

Na ‘cartada final’ do romance, ou seja, em suas últimas linhas, a escrita 

revela um dado até então imperceptível que, porém, desconstrói qualquer 

possibilidade de diálogo com a realidade: na verdade, todo o conteúdo narrado não 

teria passado de um processo terapêutico, realizado por Jorge, que se faz personagem 

de sua própria obra, produto de sua criatividade para a superação de um trauma: 

 

Há um psicólogo baril, também gosta de astros, explica-me 

coisas, não se cansa de me aconselhar, “Deves falar o mais 

possível do teu caso, aprende a viver com ele”. E é isso o que 

estou a tentar agora. Ele toca-me no ombro, e diz, “São as 

sete estrelas da Ursamaior, Dubhe, Merak, Phacd, Megrez, 

Alioth, Mirach e Alcaid, e se prolongares cinco vezes a 

distância das guardas, encontras a Estrela Polar”. Eu ponho-

me então a contá-las, uma a uma, mas dou-lhes nomes 

diferentes, Henrique, Gerardo, Sérgio, Cristiana, Rogério, 

Albino e Jorge, Entretenho-me assim. E àquela mais à frente, 

à mais brilhante, à que aponta para o Norte, poderei chamar-

lhe, sei lá bem!, poderei chamar-lhe o que vocês quiserem. 

(CLÁUDIO, 2000, p. 180) 
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Logo, os fatos que, agora sabemos, são narrados por Jorge, escrita dentro da 

escrita, dão a refletir, especialmente, sobre a função da literatura, sua (in)capacidade 

de discutir a realidade. As muitas máscaras que recobrem a narrativa de um 

fingimento que, somente aos poucos, se vai revelando ao leitor, a começar pelo 

diálogo com um fato real, que é tornado ficção dentro da ficção, fornecem material 

para nosso terceiro capítulo, quando retomaremos este assunto de maneira mais 

apropriada. A estudiosa Maria Theresa Abelha sublinha a estratégia utilizada pelo 

autor de Ursamaior e coaduna nossas palavras, afirmando, em uma nota, o que 

reproduzimos a seguir: 

 

É interessante a estratégia utilizada por Mário Cláudio para 

criar e desfazer a ilusão referencial no que tange à questão 

autoral: apresenta-se como retrato na capa do livro e na 

descrição de Cristiana, mas atribui a redação do romance a 

Jorge, numa assunção consciente da máscara. (ALVES, 2006, 

p. 308) 

 

O espaço onde os crimes retratados no romance acontecem, salvo por alguns 

índices que sugerem Portugal – dentre os quais o diálogo com um caso ocorrido em 

uma universidade do Porto – poderia ser o de qualquer grande cidade 

contemporânea. A marcação de certos lugares, tais como as autoestradas por onde 

fogem algumas das personagens, além, é claro, da prisão, situa os fatos narrados em 

um lugar universalizado. A cadeia, portanto, configura-se como duplo espaço de 

punição e corrupção. Segundo Foucault, 

 

Sob o nome de crimes e delitos, são sempre julgados 

corretamente os objetos jurídicos definidos pelo código. 

Porém, julgam-se também as paixões, os instintos, as 

anomalias, as enfermidades, as inadaptações, os efeitos de 
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meio ambiente ou de hereditariedade. Punem-se as agressões, 

mas, por meio delas, as agressividades, as violações e, ao 

mesmo tempo, as perversões, os assassinatos que são, 

também, impulsos e desejos. Dir-se-ia que não são eles que 

são julgados; se são invocados, são para explicar os fatos a 

serem julgados e determinar até que ponto a vontade do réu 

estava envolvida no crime. Resposta insuficiente, pois são as 

sombras que se escondem por trás dos elementos da causa, 

que são, na realidade, julgadas e punidas. (FOUCAULT, 

2010, p. 22) 

 

 As “sombras” escondidas por trás das “causas” dos crimes das sete 

personagens de Ursamaior vêm à tona nas narrativas subjetivas; as causas desses 

crimes, por sua vez, são expostas de maneira imparcial, como uma câmera que 

focaliza os delitos, pelas narrativas em 3ª pessoa.  

 Henrique, preso pelo assassinato da ex-namorada, é motivado ao crime por 

sua loucura; Gerardo, detido por ter dado um golpe na firma de sua família, o faz 

pelo vício nos jogos de azar; Sérgio é acusado de estupro e teria cometido esse crime 

sob a sombra da supervalorização de sua masculinidade, exacerbada pelo uso da 

farda militar; impulsionado pelo desejo de uma vida de glamour, Rogério, graças ao 

fingimento em que sua vida encontrava-se mergulhada, é detido pela compra 

premeditada de um carro pelo qual não pode pagar; Cristiana, apaixonada, envolve-

se em um assalto e, por isso, acaba presa; desejoso de uma mudança no marasmo de 

sua vida e de seu trabalho, Albino envolve-se com o excitante mercado do tráfico de 

antiguidades, sendo esse o motivo de sua condenação; e, finalmente, Jorge, o 

narrador que, almejando uma vida semelhante à de seus amigos mais abastados, 

envolve-se com as drogas e acaba sendo preso. Além disso, intratextualmente, 

desejando compreender o estupro a que fora exposto, Jorge “escreve” o texto, que 

constituiria a obra analisada.  
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 As relações paradoxais que permeiam o romance e que envolvem, dentre 

outras, liberdade e aprisionamento, pulsão e crime, vida e morte, jogo e luto, 

procuram discutir e denunciar, a partir do texto como palco, os rumos de um mundo 

cujas complexidades humanas, face ao luto que é inerente à sua existência, 

necessitam da criação como espaço de refúgio. A teoria psicanalítica confirma essa 

relação dual entre luto e lúdico ao perceber que a capacidade de criatividade é 

fundamental no estado depressivo do mundo em que estamos inseridos. Tal 

necessidade, essencial à contemporaneidade, foi igualmente percebida na arte do 

Barroco, e essa semelhança suscita a ideia de um atual “recaimento” de alguns 

aspectos da cultura do século XVII.  

Sendo assim, a partir dessa aproximação da ficção contemporânea, de que 

Ursamaior é representante, com a estética barroca, acreditamos ser possível destacar, 

nos elementos de jogo e de luto presentes no romance, pontos de contato entre ambos 

os períodos. Antes, contudo, de analisarmos a obra de Mário Cláudio sob a ótica de 

tais elementos, apresentamos, no item posterior, um panorama sintético do Barroco 

histórico e do Neobarroco, procurando embasar teoricamente a análise que será 

apresentada nos capítulos subsequentes.  
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1.3 No presente, uma janela para o passado: Barroco e Neobarroco 

 

Não sei se se pode realmente falar num homo 

barocus, com uma alma e uma psicologia 

próprias, mas não há dúvida de que a 

mentalidade contemporânea pode ser definida 

tão dualisticamente quanto a barroca.  

 

(ROUANET, s.d., p. 11) 

 

Permeada de movimentos que, alternadamente, apresentam ideais que se 

opõem e que se completam, a história da humanidade caracteriza-se por uma 

constante roda viva: ciclos que não se findam, mas que “preparam a terra” para o 

desabrochar da era subsequente de tal maneira que, apenas à determinada distância, é 

possível nomeá-los, caracterizando-os, distinguindo-os ou os aproximando de outros 

ciclos. 

Em termos de inovação humana, a Idade Média, tida por alguns como a 

“idade das trevas”, lançou projetos que se desenvolveram apenas na Renascença 

como, por exemplo, é o caso da concepção naturalista e científica que temos, hoje, 

do mundo que, embora tenha surgido na Renascença, derivou da filosofia 

nominalista medieval
16

. Obviamente, as formas e o conteúdo da arte – e de toda e 

qualquer expressão cultural – do Renascimento seguiram concepções em geral 

opostas às da Idade Média. Entretanto, a ideia de um século culturalmente inovador, 

                                                             
16 O nominalismo medieval defendido, por exemplo, em O nome da Rosa, de Umberto Eco, sustenta 

que os conceitos universais não são mais do que nomes dados a indivíduos concretos. Para essa 

corrente filosófica, o simples ato de nomear confere ares de ficção ao ser nomeado. Sobre a herança 

medieval na Renascença, Hauser afirma que: “Nossa concepção naturalista e científica do mundo é, 

por certo, em seus aspectos essenciais, uma criação da Renascença, mas foi o nominalismo medieval 

que primeiro inspirou a nova direção de pensamento em que essa concepção do mundo tem origem.” 

(HAUSER, 2003, p. 273) 
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que tornava equivocadas as manifestações medievais deve-se, em parte, à imagem de 

Renascimento atribuída, no século XIX, pelos românticos. Segundo Arnold Hauser: 

 

A concepção sensualista da Renascença baseia-se mais na 

psicologia do século XIX do que na própria Renascença. O 

esteticismo do movimento romântico foi muito mais do que 

um culto do artista e da arte; levou a uma reavaliação de 

todas as grandes questões da vida, de acordo com padrões 

estéticos. Toda a realidade se converteu no substrato de uma 

experiência artística, e a própria vida numa obra de arte, na 

qual todo e qualquer elemento era meramente um estímulo 

dos sentidos. Essa filosofia estética caracterizou os pretensos 

tiranos, pecadores e vilãos da Renascença como grandes 

figuras pitorescas – os protagonistas adequados para o 

colorido background da época. A geração que, ébria de 

beleza e desejosa de disfarce, queria morrer com “folhas de 

videira nos cabelos” estava mais do que disposta a exaltar a 

época histórica que se vestia de ouro e púrpura, que convertia 

a vida num deslumbrante festim, e na qual, como essa 

geração desejava acreditar, até o povo mais simples se 

deleitava com entusiasmo na apreciação das mais requintadas 

obras de arte. É claro que a realidade histórica não se 

harmonizava com o sonho do esteta nem com o retrato do 

super-homem na forma de tirano. A Renascença foi prática e 

implacável, objetiva e nada romântica; também a esse 

respeito não foi muito diferente do final da Idade Média. 

(HAUSER, 2003, p. 277-278) 

 

 

Semelhante ao olhar apresentado por Hauser sobre o surgimento da 

Renascença, ao final da Idade Média, a cultura barroca, que por tempos foi 

reconhecida como forma rude de expressão artística, surgiu ao longo dos últimos 

anos da Renascença. O nome de Heinrich Wölfflin é fundamental aos estudos sobre 

o Barroco e figura como um dos responsáveis por sua valorização, já no século XX e, 

de maneira especial, pelo reconhecimento da riqueza daquele período, em detrimento 
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da sinonímia com o bizarro
17

. Tendo as manifestações barrocas italianas como foco 

de análise, Wölfflin, em Renascença e Barroco, aborda o Seiscentismo como 

consequência da degeneração do Renascimento, visto, primeiramente, que “foram os 

grandes mestres da Renascença mesmos que introduziram o Barroco” (WÖLFFIN, 

2000, p. 26). Do Maneirismo ao Rococó, Wölfflin estabelece uma breve cronologia 

do Barroco italiano que, de início, apresentou-se “pesado, maciço, contraído, 

severo”, passando, em seu auge, a escapar a esse peso, tornando-se um estilo “mais 

leve, mais alegre”, até a sua “dissolução brincalhona de todas as formas tectônicas” 

(Ibidem, p. 28).  

Sobre o Maneirismo, invocamos, uma vez mais, Arnold Hauser, que afirma 

que: 

 

A atenção consciente do artista já não está dirigida apenas 

para a escolha dos meios que melhor se adaptam a seu 

propósito artístico, mas também para a definição do próprio 

propósito artístico – o programa teórico já não está 

meramente preocupado com métodos, mas também com 

objetivos. Desse ponto de vista, o maneirismo é o primeiro 

estilo moderno, o primeiro preocupado com um problema 

cultural e que encara as relações entre tradição e inovação 

como um problema a ser solucionado por meios racionais. A 

tradição, nesse caso, nada mais é do que um baluarte contra 

todas as tempestades iminentes e excessivamente violentas do 

desconhecido, do não familiar, um elemento que é sentido 

como um princípio de vida, mas também de destruição. É 

impossível entender o maneirismo se não se perceber o fato 

de que sua imitação dos modelos clássicos é uma fuga diante 

do caos ameaçador, e que a subjetiva e exagerada distorção 

de suas formas é a expressão do medo de que a forma possa 

fracassar na luta com a vida e a arte esvair-se numa beleza 

sem alma. (HAUSER, 2003, p. 371) 

 

                                                             
17  Aqui, entendemos “bizarro” como ridículo, estranho, ou seja, toma-se o uso mais comum da 

palavra. Não pretendemos adentrar o âmbito de seu significado em História da Arte, que a 

compreende sob outra perspectiva. 
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 A longa citação, além de ilustrar o importante período entre a Renascença e o 

Barroco, parece, também, revelar o sentimento do homem da época face aos 

acontecimentos contemporâneos a ele. O europeu situado no período maneirista 

vivenciou um momento de complexa crise e constantes modificações, e isso foi 

evidenciado através da arte, de maneira especial, através das formas tomadas por tais 

manifestações, o que confere ao Barroco – época consequente ao Maneirismo – um 

tom indiscutível de modernidade, se comparado aos rumos tomados pela História da 

Arte no último século. Hauser (2003, p. 370-371), em sua leitura da Renascença, do 

Maneirismo e do Barroco, sustenta que a nossa época é a primeira a reconhecer os 

esforços estilísticos maneiristas, que se confirmaram e fortaleceram na cultura 

barroca. Somos capazes de perceber e compreender a ansiedade do homem que, de 

certa maneira, “preparou” o espírito seiscentista, pois, em nossa era, compartilhamos 

da mesma ansiedade e de semelhantes relações problemáticas estabelecidas entre nós 

e a nossa história. 

José Antonio Maravall, para quem o Barroco é um conceito de época, sendo 

considerado “enquanto período único da cultura europeia, plasmado durante as 

décadas apontadas do século XVII
18

” (MARAVALL, 1997, p. 44), sugere, através de 

uma compreensão global do conjunto de fatores que tornaram possível a cultura 

barroca, sobretudo na Espanha, que ela é fruto de uma realidade única, irrepetível, 

confirmando sua hipótese de que, mais que puro valor estético, o movimento Barroco 

surgiu (como, aliás, costuma acontecer em qualquer período) como manifestada 

consequência de uma série de elementos históricos e culturais. 

                                                             
18 O historiador aponta como décadas referentes ao Barroco “os três primeiros quartos do século XVII, 

concentrando-se com maior intensidade, em sua mais plena significação, de 1605 a 1650.” 

(MARAVALL, 1997, p. 42) 
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 Além do tempo, o espaço também se configura como uma coordenada 

importante no surgimento da cultura do Barroco e, ainda sobre o conceito de época, 

atribuído ao período em questão, Maravall aponta o seguinte: 

 

Se elementos culturais, repetindo-se, aparecem algumas 

vezes em lugares distintos, articulados, porém, em uma área 

geográfica – e em um tempo dado – formam uma estrutura 

histórica. Isso a que chamamos conceito de época abarca, 

portanto, os dois aspectos. Essa conexão geográfico-temporal 

de articulação e dependência recíproca entre uma série 

complexa de fatores culturais de todo tipo foi o que ocorreu 

no século XVII europeu e criou uma relativa homogeneidade 

nas mentes e nos comportamentos dos homens. Isto é, para 

mim, o Barroco. (MARAVALL, 1997, p. 49. Grifos do autor) 

 

 

Sendo assim, dois fatores históricos que, inicialmente, podem ser apontados 

como influentes na produção da arte seiscentista europeia são: o absolutismo e a 

Inquisição. O estado de constante crise, acentuado, de maneira mais específica, pela 

postura centralizadora da monarquia e da Igreja para com a população, enquanto 

instituições poderosas e influentes, foram essenciais para o surgimento de 

características marcadamente barrocas, tais quais a tensão entre o homem e Deus, o 

homem e o poder e, finalmente, o homem e a sua própria identidade. A consciência 

dessa crise também alicerça a cultura barroca, que “consiste na resposta dada, em 

torno do século XVII, por grupos ativos pertencentes a uma sociedade que entrou em 

dura e difícil crise, relacionada com flutuações críticas na economia desse período.” 

(Ibidem, p. 65). A fim de manter intacto seu “rebanho” e, portanto, seus interesses, 

clero e monarquia lançaram-se em um projeto persuasivo no qual, de acordo com 

Sérgio Paulo Rouanet, consistiu no Barroco, que 
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(...) foi antes de mais nada uma cultura da propaganda. O 

objetivo era aliciar espíritos, conquistar corações, apelar para 

os sentimentos. O Barroco de modo geral se dirigia aos 

sentidos, e não à razão. Para isso, ele mobilizava todos os 

recursos da retórica, todos os artifícios que pudessem agir 

sobre as mentalidades. (...) É o mundo do labirinto, em que 

nos perderemos sempre, se não contarmos com o auxílio da 

Igreja. É o mundo da alegoria, no sentido de Benjamin, que 

aponta para a morte, e não para a redenção, como símbolo. 

(ROUANET, s.d, p. 4-5) 

 

A Literatura, inserida sob a nomenclatura “barroca” apenas posteriormente 

aos estudos wölfflinianos, igualmente refletiu a crise daquele período, como é o caso 

da peça A vida é sonho, do espanhol Calderón de La Barca. A seu respeito temos, de 

acordo com introdução de Luís Filipe Lima e Ricardo Valle, que Calderón foi: 

 

(...) pensado como homem vertiginoso, em crise, 

multifacetado, entre sagrado e profano, perdido em meio a 

lugares e fundações institucionais, ou ainda como um simples 

adulador a rondar os poderosos em busca de favores e 

proteção. Nessa perspectiva, suas peças foram lidas como 

manifestação de contradições de sua época, donde 

espelhamentos e supostas indefinições entre o imaginado e o 

real foram interpretados como consequências ou impressões 

poéticas de uma época que, vendo desmoronar suas bases, 

pecava por isso mesmo pelo exagero, ou pelo abuso de 

ornamentos, bem como pela falta de definição e método que 

teriam caracterizado o barroco. (BARCA, 2007, p. 12)  

 

 

Em A vida é sonho, a personagem principal (o príncipe da Polônia) é criada 

em uma torre, e de lá é retirada e conduzida a viver, durante um dia, o que 

considerou ser uma experiência onírica, dada a sua incapacidade de distinção entre 

sonho e realidade, originando, assim, o conflito por ela vivido. Na peça “não há um 

só sonho posto em cena. Existe, sobretudo, o fingimento de que houve sonhos.” 

(Ibidem, p. 20) 
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Resumidamente, este é o mote da peça calderoniana, que ilustra a aflição 

experimentada pelo homem barroco, cujos sentimentos de incerteza, de desconforto 

e, sobretudo, a ideia do desconcerto refletem, na arte do período, a situação crítica na 

qual a sociedade europeia seiscentista encontrava-se submersa.  

 A crise econômica, tida como ponto de partida para a longa crise social que 

afetou o século XVII, ajuda a ilustrar o fato de que deixar hábitos antigos, 

adaptando-se a novos – condição de sobrevivência a toda e qualquer crise –, é uma 

atividade tão complexa quanto criativa, a partir do momento em que a adaptação for 

considerada como a fundação de uma nova cultura. Sobre os fatores que levaram à 

criação de tal cultura, ainda de acordo com Maravall, lemos o seguinte: 

 

Um desses casos foi, precisamente, a cultura do Barroco, 

nascida das circunstâncias críticas nas quais se encontravam 

os povos europeus, devido a causas econômicas que por 

diversas vezes se alteraram ao longo do século, mais 

frequentemente com caráter desfavorável, e também a uma 

série de “novidades”, empregando a linguagem da época, que 

a técnica, a ciência, o pensamento filosófico, a moral e a 

religião trouxeram, por sua vez, como contribuição. Isso tudo 

sem ignorar que a própria economia se encontra entrelaçada a 

motivações ideológicas, cuja ação e reação diante das 

transformações estruturais – que, em parte pelo menos, se 

produzem no século XVII – obrigam o historiador a falar de 

uma nova época. (Ibidem, p. 70-71) 

 

 

Oriundos da crise econômica, problemas sociais como o desemprego, a 

descrença no poder, a ruína e a miséria da sociedade, a fome, etc. foram vistos, pelo 

homem dos seiscentos, sob a ótica da imediata correção/ salvação, por parte do Rei 

ou da Igreja. Contudo, resistentes às mudanças necessárias, essas instituições, 

igualmente abaladas por destruições militares e inovações científicas 
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desestabilizadoras, fizeram com que os efeitos da crise daquele século fossem mais 

longa e amplamente sentidos. Logo, o absolutismo monárquico, fundamentado na 

concentração da propriedade agrária e diretamente relacionado ao papel social dos 

ricos, foi a solução encontrada para conter a iminente revolução que desordenaria a 

ordem tradicional, pondo em risco os privilégios da nobreza, nesta classe incluídos, 

além dos nobres de sangue e altos burocratas, o clero. Portanto, à voz do soberano 

passou a caber o controle e a manutenção da ordem social, cuja racionalidade 

representou forte característica do que pode ser considerada a sociedade barroca. 

 Sendo assim, retomar, mais uma vez, as palavras de Maravall, parece ser 

pertinente para uma breve revisão dos elementos históricos e artísticos que geraram a 

cultura do Barroco: 

 

Eis, portanto, o panorama social que explica o 

desenvolvimento de uma cultura nos termos que procuramos 

estabelecer: determinados grupos elevados e distinguidos, 

que tratam de manter e de aumentar privilégios e riquezas, 

cuja conservação se vê ameaçada pela crise [a monarquia e a 

Igreja, ameaçadas, concomitantemente, pelo descrédito do 

povo e pela Reforma protestante, elementos de revolta 

ameaçadores da segurança do poder de tais instituições] – à 

parte o inconformismo que esta [a crise], por sua vez, suscita 

–, os quais contam com uma massa de poder social e de 

recursos políticos para consegui-los; e, na parte inferior, um 

estado plano ao qual chegam os açoites das pestes, da 

pobreza, da fome e da guerra e que, por sua própria 

procedência social, não se pode limitar à vil resignação das 

populações mais baixas, mostrando, em consequência, 

reiteradas atitudes de protesto (...). Para calar tais mostras de 

desassossego, pensando que os recursos de repressão física 

talvez não bastassem, os poderosos se veem obrigados a 

ajudar e a servir-se daqueles que lhes podem proporcionar os 

recursos eficazes de uma cultura; de uma cultura na qual 

predominarão, coerentemente, os elementos de atração, de 

persuasão, de compromisso com o sistema, a cuja integração 

defensiva se trata de incorporar essa massa comum que, de 

qualquer modo, é mais numerosa que os dilatados grupos 
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privilegiados e pode ameaçar sua ordem. (MARAVALL, 

1997, p. 88. Adendos nossos.) 

 

 

 Considerados todos esses fatores instaurados, de maneira mais ou menos 

uniforme, por toda a Europa, ao longo do século XVII, uma observação sincrônica 

dos mesmos permite verificar que o Barroco não constituiu, isoladamente, uma época 

histórica, ou um estilo de arte. De maneira conjunta, o que há, de fato, segundo 

Maravall, é uma cultura do Barroco que, “irrepetível”, como para o historiador 

espanhol, ou “recaída”, como para Severo Sarduy, constitui uma cultura cujas 

características ímpares revelam, através de suas manifestações artísticas, profundas 

reflexões sobre o impacto que os acontecimentos históricos têm na vida social, seja 

ela remota ou atual.  

 Logo, não pretendemos supor que o Barroco, enquanto época específica de 

determinado tempo (1600) e espaço (Europa), esteja repetindo-se no contexto do 

atual mundo globalizado. Entretanto, não é possível dissociar as características 

daquele período do momento de crise em que estamos, atualmente, inseridos, e que 

tem se refletido na ficção contemporânea. Embora distanciadas, ambas as épocas – 

os seiscentos e a atualidade – da cultura ocidental apresentam, como produto de seus 

problemas, um homem angustiado e intensamente consciente de sua fragilidade, o 

que, em termos estéticos, resulta em uma arte que percorre, ludicamente, trajetos 

semelhantes. Tais trajetos são apontados, dentre outros teóricos, por Walter 

Benjamin, que traz as ideias barrocas ao plano da linguagem, possibilitando a 

verificação de elementos comuns ao Barroco em outros contextos, que não o 

original. 
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Leandro Konder, em seu texto O marxismo da melancolia, procura apresentar 

aos leitores iniciais de Benjamin a forma e a temática da Origem do drama Barroco 

alemão. Após situar filosófica e socialmente a figura do crítico, “cujo marxismo (...) 

combinou-se com a consciência prévia (...) de que era preciso alimentar a esperança 

de que um mundo bem melhor podia ser criado” (KONDER, 1988, p. 18), Konder 

traça um breve panorama do conteúdo desse texto, submetido, por seu autor, como 

tese de livre docência à Universidade de Frankfurt. Se essa obra, como é sabido, 

encontrou a incompreensão e a recusa por parte dos acadêmicos, por tratar de uma 

literatura tida, à época, por “morta” (Ibidem, p. 34), na verdade, a proposta de 

Benjamin era a de promover “uma revisão no próprio conceito de ‘barroco’ 

tradicionalmente utilizado pelos historiadores da literatura.” (Ibidem, p. 33). Mais 

adiante, em seu texto, Konder coaduna a percepção de certos aspectos comuns ao 

Seiscentismo na contemporaneidade ao afirmar que “o barroco inaugurou um modo 

de sentir que ainda hoje é o nosso” (Ibidem, p. 35). 

Ao voltar-se para cada elemento constituinte, especificamente, do drama 

barroco alemão – “A forma do drama é mesmo decididamente mais rica que as 

tentativas isoladas do Barroco” – (Ibidem, p. 71), Benjamin, que lança mão de um 

viés interpretativo histórico-crítico, constrói um quadro mimeticamente fragmentado 

e labiríntico, que procura reproduzir o estilo barroco em sua tese, conduzindo, pelo 

detalhamento de seus elementos históricos formadores e representativos, a um olhar 

que recairia, por fim, sobre o nosso presente e a nossa ficção. Em uma de suas 

inúmeras citações – recurso vastamente utilizado pelo crítico ao dissertar sobre o 

Barroco – Benjamin expõe os valores e criações próprios do século XVII como 
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heranças deixadas pela época às gerações futuras, que dela recebeu novas culturas e 

renovadas formas de pensar o mundo (BENJAMIN, 1984, p. 75). 

Assim, ao destacar, em sua tese sobre o Trauerspiel (expressão que, traduzida 

literalmente, significa “espetáculo lutuoso”), o jogo e o luto como aspectos 

fundamentais das construções artísticas barrocas, Walter Benjamin ilumina questões 

referentes à ficção contemporânea que, seguindo paradigmas de forma e reflexão 

semelhantes, demonstraria, através de jogos linguísticos, dentre outros, os 

sentimentos de homens enlutados pela situação crítica que nosso século parece 

acomodar.
19

  

 Severo Sarduy, escritor cubano que defende a “recaída” do Barroco, escreveu, 

acerca de sua compreensão do estilo do período, o seguinte: 

 

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 

linguísticos, 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. (SARDUY, 1989, 

p. 8) 

 

Assim, assumindo em sua escrita o estilo próprio do Barroco, Sarduy, 

primeiramente, aponta para certa conformidade entre os produtos barrocos e a 

palavra que designa essa cultura: “por um lado a forma da sua expressão – a 

distribuição dos elementos consonânticos e vocálicos, a grafia das vogais –; por outro 

lado, o lugar lexical do seu aparecimento – o vocabulário técnico da joalheria” 

(Ibidem, p. 30), indicando o tom, ao mesmo tempo, pedagógico e afetado que a 

                                                             
19 No capítulo 2, procuraremos expor a filosofia proposta por Walter Benjamin, em Origem do drama 

barroco alemão, de maneira mais detalhada.  
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palavra “Barroco” encerra, em uma espécie de aproximação adâmica entre a forma e 

o conteúdo dessa arte, através da palavra que a nomeia. A seguir, o teórico lança mão 

de um estudo da cosmologia do período, relacionando nomes de relevo no cenário 

científico e artístico anterior, contemporâneo e posterior ao século XVII para, enfim, 

comprovar sua tese sobre o “recaimento”. Para Sarduy,  

 

O barroco moderno, o Neobarroco, reflecte estruturalmente 

uma discordância: a ruptura da homogeneidade, a ausência de 

um Logos absoluto, a carência em vez do fundamento como 

episteme. Neobarroco do desequilíbrio, reflexo estrutural de 

um desejo que não pode alcançar o seu objeto: desejo no qual 

o Logos se limitou a colocar uma cortina que esconde a sua 

carência. O olhar já não é apenas infinito: objeto parcial, ele 

transformou-se em objeto perdido. O percurso – real ou 

verbal – já não franqueia apenas divisões inumeráveis: visa 

um fim que constantemente lhe escapa, e o seu trajecto é 

dividido por essa mesma ausência em torno da qual ele se 

desloca. Neobarroco: reflexo necessariamente pulverizado de 

um saber que não sabe não se encontrar já “tranquilamente” 

fechado sobre si mesmo. Arte da deposição e da discussão. 

(Ibidem, p. 96-97) 

  

 

Portanto, as imagens constituintes do “Barroco moderno” remetem ao 

“reflexo estrutural de um desejo que não pode alcançar o seu objeto”, semelhante ao 

Barroco histórico. A aproximação entre Neobarroco e Barroco, estudada, na obra, 

por um viés cosmológico, demonstra que o “duplo movimento de reenvio, que coloca 

o discurso como barra, mas como barra perfurada, discreta” (Ibidem, p. 122-123) 

coaduna a ideia do “recaimento”. A metáfora do espelho favorece o entendimento 

desse duplo olhar sobre a cultura do Barroco: 

 

(...) o barroco europeu e o primeiro barroco latino-americano 

[o Neobarroco] oferecem as imagens de um universo móvel e 

descentrado, mas ainda harmónico; constituem-se portadores 
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de uma consonância: a que mantêm com a homogeneidade e 

o ritmo de um Logos exterior que os organiza e os precede, 

mesmo que este Logos se caracterize pela sua infinitude, pelo 

que o seu desdobramento tem de inesgotável. (Ibidem, p. 96. 

Adendo nosso) 

 

Em A idade neobarroca, texto de Omar Calabrese, confirmamos as ideias de 

Sarduy com uma nova possibilidade de denominação daquilo que representaria o 

período cultural em que estamos, hoje, inseridos. Primeiramente, sobre a recorrência 

de culturas em diferentes períodos, Calabrese propõe que a cronologia não é um fator 

definitivo para que uma ou outra cultura esteja em voga; ao contrário, ele sugere um 

certo estilo de pensamento, este sim de caráter recorrente: 

 

Existem “caracteres”, “epistemes”, “mentalidade” de época, e 

são reconhecíveis enquanto redes de relações entre objetos 

culturais. Mas, primeiro, não é necessário traçar-lhes uma 

definição cronológica precisa; em segundo lugar, não são já 

traços unificadores de uma época, mas sim de um estilo de 

pensamento e de vida que se porá em conflito mais ou menos 

produtivo com os outros. (CALABRESE, 1988, P. 19) 

 

 Assim Calabrese justifica a possibilidade de um recaimento do pensamento 

barroco, destinando a essa característica da cultura atual o adjetivo “neobarroco”. Em 

seu livro, o autor confronta, em cada capítulo, pares que, a seu ver, carregam em si 

marcas típicas do Barroco do século XVII e que funcionam como pontos de partida 

para a discussão acerca de tal recaimento. Como exemplos, podem ser mencionados 

os pares “Pormenor e fragmento”, em cujo capítulo o gosto barroco e atual pelo 

fragmentado é destacado, quer nas relações humanas, quer em suas representações 

artísticas; ou ainda a dupla “Instabilidade e metamorfoses”, em que é dado relevo aos 

monstros e à obsessão do cinema, dos jogos em vídeo, dos quadrinhos, enfim, da 

cultura atual, pelo exagero disforme do instável, seja através da máscara do super 
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herói ou pela representação do deformado, do diferente, figuras exploradas pelo 

Barroco do século XVII. 

Desde o título de seu livro, Omar Calabrese deixa clara sua opção pelo uso do 

termo “neobarroco”, afastando a possibilidade de confusão com o “abusadíssimo 

pós-moderno” (CALABRESE, 1988, p. 24), termo que ele considera indefinido, por 

sua característica ampla, visto que abrange a literatura, a filosofia e a arquitetura, 

apresentando, em cada uma delas, noções diferentes, afastadas entre si, além da 

problemática de o pós-modernismo ser um gerador de outros indefinidos “-ismos” da 

modernidade: pós-futurismo, pós-expressionismo, etc. Logo, a “etiqueta” pelo crítico 

utilizada para classificar os fenômenos culturais dos nossos tempos é o Neobarroco, 

dada a marcante presença de “uma “forma” interna específica que só pode trazer à 

mente o barroco” (CALABRESE, 1988, p. 27). A fim de mais bem justificar sua 

opção, Calabrese deixa claro que o prefixo “neo”, assim como ocorre em “pós”, 

sugere um movimento de retorno, renovado, a um período específico do passado. 

Contudo, afirma que o neobarroco não é uma forma reciclada da arte do barroco dos 

seiscentos, mas uma maneira de se pensar o mundo da arte semelhante àquela 

anterior, recorrência gerada por fatores externos à arte, concernentes ao homem 

pensador de sua época, que a representa pela via da arte, seja ela a pintura, a 

arquitetura, o teatro, a literatura, etc.  

No Brasil, Affonso Ávila é um dos nomes que trabalham no sentido da 

valorização do Barroco. No texto denominado “O artista barroco e a rebelião pelo 

jogo”, Ávila apresenta o jogo como parte da cultura e da arte barrocas e reafirma a 

hipótese dos teóricos já relacionados:  
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O artista barroco foi, pois, histórica e existencialmente, um 

ser em crise, sua arte registrou, como um grande radar, as 

oscilações das ideias e as linhas cruzadas de 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. A 

realidade em que se inseria ditava condições diferentes, 

passava a confinar a inteligência a uma faixa de subjetividade 

que não compreendia mais a alternativa crítica do 

racionalismo, a perspectiva antropocêntrica do humanismo. A 

linguagem antes de âmbito denotativo da renascença reflui 

então às simbologias de fundo religioso e mitológico, 

recobrindo de metáforas e claro-escuros o mundo em 

representação. As manchas pictóricas e o dinamismo 

escultórico, tanto quanto a reverberação sinestésica da 

imagem literária, envolvem de uma nova fantasia formal o 

núcleo da mensagem ou do pretexto barrocos, refugindo com 

isso o criador ao compromisso declarado de objetividade com 

o real. O artista do Seiscentos e seus desdobramentos sente, 

de modo mais intenso que o renascentista, a paixão da 

aventura humana, porém é compelido a contê-la, a disfarçá-

la, a dissimular os seus apelos e as suas vertigens, 

sublimando-os através de uma criação em cujo processo o 

jogo das formas desempenha função preponderante. (ÁVILA, 

1980, p. 33-34) 

 

 

 Ao dissertarem sobre o Barroco, os textos de Maravall a Ávila, passando pela 

interpretação que assume certo “recaimento” do Barroco na atualidade, com 

Benjamin, Sarduy e Calabrese, atraem nossos olhos para o fato de que a Literatura e 

seus possíveis recursos de expressão – os jogos narrativos e os temas neles 

abordados, a representação das personagens, etc. – oferecem, na ficção 

contemporânea, uma forma semelhante de representação da própria História. É 

através da palavra de luto, articulada como um jogo, que o texto dessa ficção se 

constrói, conforme queremos verificar em Ursamaior. O texto, nesse ínterim, fecha-

se e abre-se, em um jogo de desconstrução e reconstrução que leva, afinal, a 
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múltiplas reflexões: sobre o poder, a realidade, o luto da impossibilidade e a 

necessidade de jogar, de sonhar – a representação.  

Para nós, de maneira específica, o romance de Mário Cláudio aqui analisado 

cumpre o papel de representar o desconcerto do nosso mundo atual. Em uma 

narrativa que se passa no interior de uma penitenciária, cujos muros têm a função de 

aprisionar os sonhos dos detidos, o espaço ocupado pela escrita surge como jogo, 

solução encontrada não apenas pelas personagens, mas pela narração, para ir além do 

luto imposto, seja pela prisão em si, seja pelos costumes, pela moral, ou pela crise 

que o romance denuncia. As questões do medo e a dos jogos de poder (que hoje, 

como antes, parecem mover a sociedade em seus períodos críticos) são 

transformadas em movimentos de rebeldia pela pena de Mário Cláudio, autor que, 

em entrevista concedida a um blog que trata de arte, afirma o seguinte, sobre a 

trilogia na qual o romance Ursamaior está inserido: 

 

 
É o medo de ser destruído pelo outro que leva a meter as 

pessoas nas cadeias. É o medo de ser submergido por uma 

cultura diferente, no caso do racismo, que conduz ao exílio. É 

o medo do que está para além da vida que aflige muito os 

jovens. A tendência é para se esconder tudo o que é motivado 

pelo medo. Esconde-se na cadeia, numa ilha, num lar da 

terceira idade.
20

 

 

    Não em vão Mário Cláudio lança mão de determinados lugares como 

alegorias da fuga, do aprisionamento (a cadeia, em Ursamaior; a ilha, em Oríon; o 

lar, em Gémeos). Em cada uma dessas obras, as personagens, procurando sobreviver 

ao luto de suas melancólicas existências, empreendem recursos lúdicos para tal. Nos 

capítulos seguintes procuraremos detalhar de que maneiras o luto e o jogo 

                                                             
20 In: www.oviciodaarte.blogspot.com, entrevista postada em 10 de setembro de 2006.  

http://www.oviciodaarte.blogspot.com/
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constituíram elementos fundamentais à cultura barroca e em que medida estão 

relacionados, enquanto características do defendido “recaimento” do Barroco, a 

Ursamaior. 
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2 TRAUER: O LUTO E O “TRIUNFO DA MORTE”
21

 EM URSAMAIOR 

 

Diariamente assistimos a execuções e massacres. 

O luto é nosso elemento. O Barroco está em nós, 

e nós nele. Temos de salvá-lo, salvando-nos. 

 

(ROUANET, in: BENJAMIN, 1984, p. 47)  

 

 

O ano de 1925 marcou, para Walter Benjamin, o fim de sua carreira 

acadêmica, com a rejeição de sua tese de livre-docência, intitulada Origem do drama 

barroco alemão (ODBA). Com o tempo, a obra que, à época, foi incompreendida por 

seus avaliadores, ganhou o devido reconhecimento e, em nossa análise, a invocamos, 

dentre outras fontes teóricas, como base para uma interpretação que procura verificar 

aspectos de luto e jogo em Ursamaior. Aliás, no título original, em alemão, da obra 

de Benjamin – Ursprung des deutschen Trauerspiels – o termo Trauerspiel, “drama 

barroco”, também pode ser traduzido, ao pé da letra, como luto e jogo: espetáculo 

lutuoso. É, portanto, partindo desses elementos polarizados, que buscamos 

reconhecer aspectos pertencentes ao drama barroco na ficção contemporânea, 

confirmando o que Sérgio Paulo Rouanet, ao introduzir Benjamin
22

, compreende do 

trabalho do teórico alemão, a quem coube a missão de “salvar” o Barroco: 

 

Salvar o Barroco, para Benjamin, não significa trazer à 

superfície o esquema estrutural do seu drama, mas de algum 

modo, através dessa tentativa, recompor suas ruínas e 

ressuscitar seus mortos. Benjamin quer redimir esse Barroco, 

porque sente que, mais que qualquer outro, nosso presente é 

visado por ele. Nossas ruínas são análogas às do Barroco. Sua 

                                                             
21 O título deste capítulo faz menção a um trecho da página 159 do romance Ursamaior. 

 
22 Referimo-nos à Origem do drama barroco alemão, única obra do teórico a ser citada nesta 

dissertação. 
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morte é também a nossa morte. Benjamin quer salvar o 

Barroco, porque se reconhece nele. Ele é o melancólico, o 

saturnino, o autocrata no reino das coisas mortas. Sua 

fidelidade é ao fragmentário, ao despedaçado, e por isso ele 

escreve um livro composto de fragmentos. (ROUANET, in: 

BENJAMIN, 1984, p. 46. Grifo do autor.) 

 

 Previamente à análise da obra de Mário Cláudio sob a ótica do Trauerspiel, 

acreditamos ser válido um breve exercício de imersão na filosofia benjaminiana. Seu 

texto, permeado por questões profundamente teóricas e filosóficas sobre a já exposta 

“recaída” ou redenção do Barroco, requer que um pacto de concordância seja feito e, 

para isso, é preciso compreender o espírito dessa análise. Rouanet, em sua introdução 

à ODBA, cumpre, de forma didática e clara, a função de esclarecer pontos 

fundamentais à leitura de Benjamin, pontos esses que, a seguir, buscaremos 

reproduzir.
23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23 Temos ciência da complexidade da obra produzida por Walter Benjamin. Contudo, devido às 

necessidades de nosso texto, procuramos lê-la sob a luz de estudiosos da história e da filosofia 

benjaminianas, em especial, Sérgio Paulo Rouanet, cujo texto introduz nossa edição de ODBA (ver 

bibliografia). O capítulo dedicado à filosofia de Walter Benjamin sobre o drama barroco não objetiva 

clarificá-la, ou mesmo simplificá-la; somente pretendemos, com nossa leitura, organizar as ideias 

depreendidas de seu texto, alinhando-as à nossa proposta de interpretação. 
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2.1 Representar os fenômenos para compreendê-los: a filosofia benjaminiana e o 

Trauerspiel 

 

O conjunto de conceitos utilizados para 

representar uma ideia atualiza essa ideia como 

configuração daqueles conceitos. Pois os 

fenômenos não se incorporam nas ideias, não 

estão contidos nelas. As ideias são o seu 

ordenamento objetivo virtual, sua interpretação 

objetiva. Se elas nem contêm em si os fenômenos, 

por incorporação, nem se evaporam nas funções, 

na lei dos fenômenos, na “hipótese”, cabe a 

pergunta: como podem elas alcançar os 

fenômenos? A resposta é: na representação 

desses fenômenos.  

 

(BENJAMIN, 1984, p. 56) 

 

Conhecer o espírito do drama barroco alemão, para Benjamin, é uma 

atividade que passa, obrigatoriamente, por questões fundamentais, como a de sua 

origem, além de por uma atitude mimética, semelhante à proposta por Severo Sarduy 

que, a fim de compreender o Barroco, lançou mão de uma escrita que procurava 

refletir os mais variados aspectos daquele estilo de arte. Quanto à questão da 

mímesis, o texto fragmentário
24

 de Walter Benjamin, sua escrita labiríntica e as 

colagens que contém parecem apontar para uma possível experimentação daquilo 

que o título da obra propõe desvendar, através do processo de imitação de algumas 

das técnicas barrocas.  

A teoria do conhecimento formulada por Benjamin em ODBA, embasada no 

isolamento dos elementos constituintes do objeto a ser analisado, no confrontamento 

desses elementos e, enfim, no conhecimento de sua origem, constitui um estudo 

                                                             
24 O texto de Origem do drama barroco alemão copia, ao todo, mais de 500 citações, criando uma 

espécie de mosaico erudito. 
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baseado em pilares de sustentação profundamente filosóficos, que tentaremos, 

cientes de nossas limitações, tornar mais sensíveis à nossa análise. 

 Walter Benjamin, procurando compreender a origem do drama barroco 

alemão, percorre o caminho na contramão de tal origem. Ele “disseca” obras 

individuais pertencentes ao gênero dramático do século XVII alemão, isolando suas 

partes constitutivas. Em cada uma delas, percebe e destaca pares que, 

constantemente, se opõem, tais como: o santo e o intrigante, o príncipe e o tirano e, 

de maneira mais ampla, o jogo e o luto. Uma vez isolados e confrontados, esses 

elementos indicam, enfim, o dado originário do drama barroco: a sua concepção da 

história. O que temos, então, é o seguinte percurso: o homem do Barroco, em sua 

situação histórica de crise (e luto), empreendeu determinados jogos em prol de sua 

sobrevivência àquelas situações; essa saída lúdica, manifestada através dos 

elementos constituintes do drama barroco, representou a história, e, valendo-se dela, 

esse homem a ela devolveu a mensagem de socorro, ou de denúncia. Benjamin 

percebeu, nos rumos da arte no Barroco, o apelo que os homens destinaram à 

história, através, sobretudo, de suas manifestações culturais; paralelamente a isso, o 

filósofo verificou que, à semelhança do Barroco, também os homens de seu tempo 

(do século XX e, tomamos a liberdade de incluir, do século XXI) procuravam e, 

ainda, procuram discutir as questões relacionadas à sociedade pela via artística. 

 Quanto à palavra Trauerspiel, seus elementos formadores, trauer e spiel, 

separadamente, referem-se às ideias que a palavra, como expressão conceitual do 

drama barroco, quer expressar. Luto e jogo são, então, o par isolado que revela os 

elementos essenciais do gênero estudado por Benjamin: os espetáculos lutuosos do 

século XVII. Portanto, aproximando-se do conceito de monadologia – em grego, 
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mônada significa unidade – proposto por Leibniz, que não pretendemos, aqui, 

detalhar
25

, a teoria benjaminiana coaduna, filosoficamente, a ideia de uma espécie de 

recaimento do Barroco, já que, valendo-se do princípio da monadologia, evita uma 

visão totalizante da história. Segundo Rouanet,  

 

As ideias, originadas na história, são portanto em si mesmas 

intemporais, mas contêm, sob a forma de “história natural”, 

ou virtual, uma remissão à sua pré e pós-história. A forma 

originada é simultaneamente “restauração e reprodução” – e 

nesse sentido alude ao passado – e “incompleta e inacabada” 

– e nesse sentido se abre para o futuro. (Ibidem, p. 19) 

 

 Ao cumprir a função de libertar a ideia do “vir-a-ser”, a origem também a 

liberta da extinção, salvando-a. O fragmento da história, uma vez “salvo” do vir-a-

ser, concretiza-se e relaciona-se com seu passado e com seu futuro, gerando uma 

perspectiva dialética da história que nos permite verificar, na origem dos fenômenos, 

elementos essenciais que, se não se repetem, dialogam no decorrer dos tempos. 

 Em suma: tentando descobrir a origem do drama barroco de seu país, Walter 

Benjamin isola os elementos constitutivos desse gênero para entendê-lo por 

completo: o salva da pura empiria e da intangibilidade da ideia através da nomeação 

desse conceito. Depreende desse nome todos os seus elementos constitutivos e 

possibilita, por fim, a compreensão de que o drama barroco alemão foi uma ideia 

originada do vir-a-ser da história que, assim entendido, assume o recaimento, pois 

está diretamente relacionado à sua pré e à sua pós-história. Rouanet ensina-nos que: 

 

                                                             
25 É preciso ter em mente que, para Leibniz, a unidade, ou seja, a mônada, substância indivisível, 

carrega em sua microestrutura a multiplicidade do mundo. Cada mônada, ao se deslocar, relaciona-se 

com as demais. 
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A análise estrutural, através dos extremos, desemboca na 

origem e revela o segredo do nascimento do drama. Ele 

surgiu a partir do pensamento histórico do Barroco
26

, do 

mesmo modo que uma análise estrutural semelhante feita 

para a tragédia grega mostraria que ela nasceu no solo do 

pensamento mítico. (ROUANET, in: BENJAMIN, 1984, p. 

20-21) 

 

 Certamente, uma análise estrutural dos nossos tempos (ou do século XX, ao 

qual Benjamin pertenceu, ou de qualquer outro tempo), verificaria a origem de 

nossas produções e reflexões culturais na História. Entretanto, a condição 

melancólica, de acedia e luto, que marcou as figuras paradoxais do drama barroco, 

remete a uma polarização que, combinando o sofrimento imposto pelo destino e a 

busca por um refúgio contra esse sofrimento, põe em conflito a história-natureza
27

 e 

a anti-história
28

. A descoberta da visão barroca da história como o drama daquele 

período possibilita, para nós, hoje, colocarmo-nos como sua pós-história. Se a 

história-natureza impõe o luto como condição, a anti-história revela o homem 

enlutado como alguém cuja fuga lúdica é a maneira de contornar a história, mesmo 

que de maneira efêmera. Mais uma vez, invocamos Sérgio Paulo Rouanet que, sobre 

                                                             
26 Vale ressaltar que o “pensamento histórico do Barroco” baseava-se na visão que o homem da época 

tinha da história. Como vimos, o século XVII sofreu profundas transformações, em parte advindas da 

crise econômica que, alastrando-se pela Europa, levou a sociedade a uma reação de luto, que gerou o 

período Barroco como o conhecemos atualmente. Essa situação crítica produziu homens meditativos, 

cabisbaixos, que viam no jogo – na imaginação, no sonho, ou ainda na arte, como manifestação de sua 

subjetividade em plena tensão – o único meio de passagem pelo luto da vida. Essa visão da história foi 

traduzida, dentre outros, pelas peças de teatro daquele século e, nelas, o estado de tensão em que se 

encontrava a sociedade foi representado, sobretudo, na figura do Príncipe, como demonstraremos ao 

longo de nosso texto. 
 
27 “Na perspectiva da história-natureza, o mundo é um campo de ruínas, como alegorias da história 

coletiva, e um depósito de ossadas, como alegorias da história individual.” (ROUANET, in: 

BENJAMIN, 1984, p. 39) 

 
28 “De novo, confirma-se a homologia entre a alegoria barroca e a história barroca, agora vista em sua 

segunda vertente, como anti-história, ou história naturalizada.” (Ibidem, p. 41-42) Entendemos que o 

drama barroco, ao alegorizar a história-natural, ou seja, aquela que conduz, unicamente, à ruína e à 

morte, naturalizava-a, indo de encontro às fatalidades inerentes a ela, realizando um movimento anti-

histórico, capaz de reorganizar, mesmo que fugidiamente, o caráter fatal da história. 
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a visão de Benjamin acerca da história do drama barroco, ajuda-nos a compreender 

que: 

 

A imanência é a lei absoluta desse drama. “No drama 

barroco, nem o monarca nem os mártires escapam à 

imanência.” (p. 91) Para ele, a história é um mero espetáculo, 

e um espetáculo triste: Trauerspiel.  Ele é Spiel, mero 

espetáculo, porque a vida, privada de qualquer sentido 

último, perdeu sua seriedade. É ilusão, é jogo, aparência: 

theatrum mundi. E é Trauer, espetáculo lutuoso, porque 

exprime a tristeza de um mundo sem teleologia, e porque seu 

enredo, por mais ilusório que seja, é um tecido de crimes e 

calamidades. O espetáculo é a ilusão lúdica que reflete o 

mundo ilusório, e sua estrutura lutuosa está a serviço dos 

enlutados: um teatro para enlutados. Não existe uma instância 

transfiguradora que fizesse da vida mais que um espetáculo, e 

que consolasse o homem do seu luto. (Ibidem, p. 32. Grifos e 

adendos do autor.) 

 

 A consequência dessa visão de mundo descrente, desprovida de qualquer 

intenção messiânica, é comprovada mais adiante, ainda no texto introdutório de 

Rouanet, que afirma que  

 

(...) tanto a vida do homem como sua salvação passaram a ser 

concebidos em termos profanos. Ele está sujeito a uma 

história cega e sem fins, e portanto ameaçadora – uma 

história natural; e só pode ter a esperança de salvar-se numa 

esfera de intemporalidade secular – uma história 

naturalizada
29

. (Ibidem, p. 35). 

 

 Sendo a concepção do fatalismo natural da história a base do drama barroco, 

esse gênero lança mão da alegoria para sua representação, fazendo da história 

naturalizada o seu grande tema. Logo, se compreendermos essa figura de linguagem 

como o ato de dizer uma coisa, querendo significar outra, surge-nos um 

                                                             
29 Como vimos na citação imediatamente anterior a esta, a expressão “história naturalizada” significa 

o mesmo que a expressão “anti-história”. 
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questionamento: afinal, o que quer representar o Barroco, com suas alegorias? 

“Através de sua linguagem (...) a alegoria diz uma coisa e significa, incansavelmente, 

outra, sempre a mesma: a concepção barroca da história.” (Ibidem, p. 38). Ora, se o 

drama barroco originou-se na história (referente ao período do Barroco) e a 

representa, em todas as suas dicotomias, através de seus elementos constituintes, 

estes são arrancados, pelo alegorista, de seu contexto original, para, enfim, 

significarem outras coisas que não eles próprios. Por exemplo: o alegorista mostra 

uma bela mulher, herança do Renascimento, mas quer significar a caveira, a ruína da 

história. A figura feminina tem sua essência podada para um fim maior, que é o 

significado que o alegorista quer representar.  

Neste ponto, cabe uma reflexão sobre as personagens de Ursamaior. Se o 

objeto, no Barroco, é arrancado de seu meio e, portanto, é “morto”, para, enfim, 

funcionar como uma alegoria, em que medida as sete personagens da obra de Mário 

Cláudio também podem ser consideradas alegorias, não do Barroco, enquanto estilo 

literário, mas enquanto representação da história como a percebemos atualmente?  

Em primeiro plano, temos a escrita dos crimes cometidos pelas personagens 

que, conforme o alegorista, as arranca de sua rotina pacata e insatisfatória. Uma vez 

mutiladas de seu contexto original, essas personagens são levadas a representar, na 

cadeia, o papel de condenados, que devem pagar sua dívida para com a sociedade, 

mas que, em um segundo nível, atuam em seu próprio benefício, procurando jogar 

com os meios psicológicos que lhes são possíveis para escapar ao luto da prisão: 

presas, o que as personagens representam é, paradoxalmente, o desejo de liberdade. 

 Em segundo plano, podemos considerar as seis personagens do livro, exceto 

Jorge, como alegorias criadas por ele que, como já demonstrado, surge, ao final da 
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obra, como seu narrador, para falar sobre o seu trauma. De maneira bastante clara, ao 

criar enredos para representar e organizar o caos instaurado em sua consciência, pela 

violação sofrida na cadeia, a personagem Jorge fala de uma coisa, querendo 

significar outra: fala de outros, querendo, talvez, significar a si mesmo. Ela utiliza, 

portanto, elementos presentes em sua própria história, buscando representá-la, 

conferindo-lhe sentido, já que a realidade tangível perdeu o sentido e, fatalmente, 

encontrou o seu destino. Resta-lhe jogar para aprender a conviver com ele.  

 Em um terceiro plano, poderíamos depreender outro nível de alegorização, 

em que o autor, inserindo-se como personagem da narrativa, fala de si próprio, 

enquanto elemento da obra, a fim de significar um jogo linguístico denunciador de 

outros jogos. Isso ocorre através da narração de Cristiana, o transformista, cujo jogo 

de criar enredos para os dedos de suas mãos inclui a descrição de um companheiro de 

prisão que se assemelha à imagem da capa, uma foto do autor Mário Cláudio.  

 Se alegorizar um elemento significa matá-lo, retirando-o de seu contexto 

original, pode-se compreender que a morte encontra-se tanto no cerne da alegoria, 

quanto no da história. Essa violência alegórica, ao fragmentar as coisas, entretanto, 

acaba por redimi-las, tal qual o Barroco justificava o absolutismo do Príncipe: “Em 

suma, assim como o Príncipe subjuga a criatura para salvá-la da história através do 

poder, o alegorista subjuga a criatura para salvá-la da história através da 

significação.” (Ibidem, p. 41). Logo, o conflito evidenciado pelo drama barroco, 

encenado, sobretudo, pelo príncipe, em sua dupla condição de ser, como mortal, 

submetido às leis da história natural (que o leva à morte), e a de ter, como soberano, 

o suposto poder de organizar a história, naturalizando-a, atinge, no âmbito de 

Ursamaior, o conflito que põe em tensão não apenas as personagens e suas histórias 
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individuais, mas também e, principalmente, através da representação que elas 

encarnam, as relações problemáticas estabelecidas entre a nós e a sociedade de nosso 

tempo. 

 Walter Benjamin, tendo descoberto na concepção barroca da história a origem 

do drama daquele período, verificou em seus elementos opostos, bem como em suas 

representações alegóricas, o “triunfo da morte” como fatalidade inerente à condição 

humana. O jogo, “descoberta” do homem barroco para a passagem pelo luto de sua 

existência, revelou-se uma espécie de caverna onde, temporariamente refugiado, esse 

homem pode criar meios para continuar sobrevivendo. Sergio Rouanet conclui suas 

palavras introdutórias à ODBA afirmando que o apelo feito pelo Barroco ao nosso 

presente assemelha-se ao apelo que fazemos, hoje, ao futuro. A posição vacilante 

entre a possível salvação e a catástrofe iminente leva-nos, assim como levou os 

homens do Barroco, a uma atitude dupla de esperança e desesperança.  

 Retomamos a epígrafe deste segundo capítulo a fim de reforçar a ideia do 

Barroco como salvação e presença na contemporaneidade. Se a história do Barroco 

deixou-nos, como legado de sua pós-história, o apelo de uma época enlutada, 

tentemos nós fazer ecoar, em seu apelo, o nosso próprio. A literatura, linguagem 

alegórica da nossa compreensão da história, tem trazido ao seu “palco” o luto e o 

jogo de nossos dias: “O luto é nosso elemento. O Barroco está em nós, e nós nele.”  

 A seguir, verificaremos, em uma interpretação mais aprofundada, algumas 

configurações do triste espetáculo que, neste livro de Mário Cláudio, cumprem o 

papel de representar o luto da contemporaneidade. Primeiramente, através da 

inevitável herança deixada por Camões à literatura portuguesa que o sucedeu, 

procuraremos demonstrar que a configuração do amor, em especial na narrativa de 
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Henrique, aproxima-se da questão do desconcerto amoroso, grande tema camoniano. 

Em seguida, daremos destaque a algumas das outras causas e configurações do luto 

presentes em Ursamaior. 
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2.2 Um crime de amores todo feito: Henrique e o desconcerto do amor 

 

E verão mais os olhos que escaparem 

De tanto mal, de tanta desventura, 

Os dous amantes míseros ficarem 

Na férvida e implacábil espessura. 

Ali, despois que as pedras abrandarem 

Com lágrimas de dor, de mágoa pura, 

Abraçados, as almas soltarão 

Da fermosa e misérrima prisão. 

 

(CAMÕES, Os Lusíadas. Canto V, estrofe 48) 

 

 

 

Falar sobre o amor a partir do viés camanoniano do desconcerto parece-nos, 

hoje, bastante apropriado, especialmente devido às situações de crise das quais nosso 

século, à semelhança dos anos finais do século XVI e de todo o século XVII, é 

testemunha. Se Camões, apercebendo-se da insegurança característica de sua época – 

que hoje denominamos maneirista – registrou a natureza ambivalente da condição 

humana, seja em seus versos épicos, seja em sua lírica, nós, atualmente, 

responsabilizamo-nos por sermos os  

 

primeiros a compreender o fato de que os esforços estilísticos 

de todos os principais artistas do maneirismo (...) estavam 

concentrados, sobretudo, na dissolução da por demais óbvia 

regularidade e harmonia da arte clássica e na substituição de 

sua normatividade superpessoal por características mais 

subjetivas e mais sugestivas. (HAUSER, 2003, p. 370)  
 

 

Arnold Hauser, conforme já exposto anteriormente, atenta para essa 

responsabilidade e percebe no Maneirismo o primeiro estilo a apontar para a 

modernidade, o que nos aproxima, tanto temática quanto estruturalmente, desse 

período, especialmente se considerarmos que, assim como o Barroco, ele surge como 
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fruto da crise intelectual das primeiras décadas do século XVI: “o maneirismo como 

a expressão do antagonismo entre as tendências espiritualistas e sensualistas da 

época, e o barroco com a solução temporária do conflito na base do sentimento 

espontâneo.” (Ibidem, p. 374) 

 Escrito por volta de 1560, ou seja, no início da decadência de Portugal, a 

produção d’Os Lusíadas situa-se no período maneirista em que começa a ser 

esboçada a conflituosa relação entre o espiritual e o terreno, uma dentre as figuras 

opostas
30

 que, no Barroco, de acordo com a filosofia benjaminiana, encontram 

representação, sobretudo, na antagônica figura do soberano. No poema, como é 

sabido, entre uma narração e outra, principalmente ao final de cada um dos dez 

cantos épicos, os excursos representam elementos frequentes de reflexão sobre a 

situação do país, sobre a fraqueza de seus soberanos e, enfim, sobre a insegurança da 

condição humana.  

Alguns desses excursos, entretanto, privilegiam o Amor que, inserido no 

universo vocabular dos sentimentos, era representado, costumeiramente, com a 

inicial maiúscula que os personificava, herança da poesia clássica que elevava os 

sentimentos à categoria de entidades a quem os homens, em suas necessidades, 

poderiam recorrer. Parece-nos, ainda, que, no caso específico do Amor, sua grafia em 

maiúscula indicaria, além da humanização ou do enobrecimento do sentimento, o 

início de certa coisificação ou diminuição do homem que, frente à profunda crise 

social que se anunciava, viu-se, na pena do poeta, equilibrando-se em uma condição 

que definiria o (in)sucesso de seu trabalho. Lembremo-nos de que o valor mais alto 

que Os Lusíadas prometem alevantar seria cantado e espalhado por toda parte apenas 

                                                             
30 Duplas como, por exemplo, jogo/ luto, ser/ parecer. Ou ainda, remetendo ao universo camoniano, os 

pares: Verdade/ Fortuna, Amor/ Caso, Razão/ Tempo e Merecimento/ Sorte, segundo o soneto 

“Verdade, Amor, Razão, Merecimento” (CAMÕES, 1998, p. 116) 



 

113 
 

se a tanto engenho e arte ajudassem o poeta. Sabemos que esses predicados não 

faltaram a Camões e que, portanto, a proposta foi concretizada, mas um problema 

conhecido por todos é que a recepção tantas vezes errônea de seus versos conduziu a 

uma interpretação narcísica do destino português, que se vê refletido na narrativa 

épica de um grande povo, plasmado a contemplar o mar e a eternizar as gloriosas 

naus de outrora, projetando no passado aquilo que gostaria que o futuro ainda o 

fosse. Contudo, um olhar atento às linhas do poema revela uma discussão filosófica e 

política que, segundo Helder Macedo, confere um tom de modernidade a Camões. 

Segundo o autor: 

 

A melhor poesia é sempre uma pesquisa, uma tentativa de dar 

forma inteligível ao desconhecido. Ao escrever, na Canção 

VII, “e se é mais o que canto que o que entendo”, Camões 

cristaliza admiravelmente este propósito filosófico inerente à 

sua poesia lírica. A mesma Canção também aponta para o 

amor e para a razão como os pólos semânticos da sua 

pesquisa poética: o amor assumido como uma experiência 

pessoal a ser vivida activamente (e não como a idealização 

contemplativa da Beleza Absoluta inerente ao neoplatonismo 

renascentista) e a razão como a faculdade humana capaz de 

transformar a experiência em conhecimento. A aceitação da 

experiência como a base de um conhecimento que prefere 

“verdades” a “Verdade” (atente-se na recorrência da 

expressão “puras verdades” na sua obra) tornou Camões num 

dos primeiros poetas europeus que pode apropriadamente ser 

descrito como “moderno”. (MACEDO, 1980, p. 9. Grifos do 

autor.) 
 

 

Em seu ensaio Camões ou a nossa alma, Eduardo Lourenço argumenta sobre 

a sombra de Camões na cultura portuguesa, que o toma, e à sua obra, como símbolos 

da Pátria. Conclui seu texto falando sobre a visão camoniana universal do Amor, 

afirmando que “embebida nesse Amor, a sua vida [a do poeta] peregrina e errante, 

amarga e desventurada se fez verbo e o verbo se fez Pátria” (LOURENÇO, 1983, p. 
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107. Adendo nosso), ratificando a fusão da pequena casa portuguesa com seu maior 

cantor. Esse evidente diálogo com a obra e com a figura de Camões extrapola a 

identificação cultural narcísica e se concretiza na literatura contemporânea, fazendo 

dos versos do vate, ou de sua heróica figura, elementos recorrentes, tanto na poesia, 

quanto na ficção.  

A obra de Mário Cláudio evidencia claramente esse diálogo com o texto 

camoniano, por exemplo, em Peregrinação de Barnabé das Índias (1998), que 

retoma a viagem marítima de Vasco da Gama, e em Triunfo do Amor Português 

(2004), em que, das doze histórias de amor recontadas pelo autor, uma se refere à 

vida do próprio Camões e outra recria o amor entre Inês de Castro e Dom Pedro, 

episódio exemplarmente cantado n’Os Lusíadas. Se nas obras marioclaudianas acima 

comentadas o diálogo com Camões se dá de maneira direta, queremos chamar a 

atenção para a o configuração camoniana do Amor que, parece-nos, se configura em 

Ursamaior, cujo desconcerto leva-nos a pensar sobre a posição do “bicho da terra tão 

pequeno” (CAMÕES, 1987, Canto I, estrofe 106), frente ao “puro amor” que, “com 

força crua”, “[a]os corações humanos tanto obriga” (Ibidem, Canto III, estrofe 119).  

Das sete personagens de Ursamaior já apresentadas, uma, por ora, interessa-

nos mais: Henrique, o estudante de Medicina que mata a tiros a ex-namorada. 

Analisando a maneira pela qual o amor se manifesta nos capítulos destinados a essa 

personagem, em especial ao longo das narrações em primeira pessoa, nota-se que a 

loucura de Henrique evidencia-se desde sua infância. A relação de dependência que 

ele estabelece com a mãe, bem como o deslocamento à margem, onde ele esteve, por 

inúmeras vezes, abrigado, confluem para a espécie de “justificativa” com a qual 

Henrique inicia um de seus últimos testemunhos, que novamente reproduzimos: 
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“Nenhum de nós representa apenas aquilo que é, mas também os infindáveis mundos 

donde veio. A prova está nos actos que não conseguimos justificar, mas que talvez 

exprimam a substância de que somos feitos.” (CLÁUDIO, 2000, p. 97) 

Analogamente a essa afirmativa de Henrique, compreendemos que o 

sentimento amoroso, de maneira semelhante, não pode ser desligado da essência 

humana que o abriga. Lembramo-nos, aqui, das duas estrofes finais do soneto 

camoniano Enquanto quis Fortuna que tivesse (CAMÕES, 1998, p. 49):  

 

Ó vós, que Amor obriga a ser sujeitos  

A diversas vontades! Quando lerdes 

Num breve livro casos tão diversos 

 

Verdades puras são, e não defeitos, 

E sabei que, segundo o amor tiverdes, 

Tereis o entendimento de meus versos.  
 

 

A compreensão camoniana do amor, ao contrário da sublimação neoplatônica, 

justifica e concebe o saber do sentimento pela via da experiência. Relacionamos, 

portanto, o “saber de experiências feito”, no âmbito de Ursamaior, ao empirismo de 

uma existência humana que levou ao luto – causado, sobretudo, pela loucura e pelos 

ciúmes –, rebaixando o “puro amor” à violência inerente àquele relacionamento, que 

se sublimou, enfim, em um assassinato: “um crime de amores todo feito”, conforme 

sugere o título desta parte de nosso texto.  

Walter Benjamin, em sua análise do drama barroco, destaca, dentre outros, a 

tradicional figura do mártir: 

 

Essa figura nada tem a ver com as concepções religiosas: o 

mártir perfeito escapa tão pouco à imanência como a imagem 

ideal do monarca. No drama do Barroco, ele é um estóico 

radical, e seu momento de provação se dá durante um conflito 

com a coroa ou uma disputa religiosa, cujo desfecho significa 
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para ele a tortura e a morte. O que é peculiar é que a mulher 

aparece como vítima em muitos desses dramas (...). Esse fato 

é decisivo para a avaliação da tragédia do martírio. A função 

do tirano é a restauração da ordem, durante o estado de 

exceção: uma ditadura cuja vocação utópica será sempre a de 

substituir as incertezas da história pelas leis de ferro da 

natureza. Mas a técnica estóica também dá forças para uma 

estabilização interna equivalente: o controle das emoções, 

num estado de exceção dentro da alma. (BENJAMIN, 1984, 

p. 96-97) 

 

Verificamos certa aproximação psicológica entre Henrique e o mártir do 

drama barroco. Em sua loucura, a personagem julga ouvir vozes que a convencem da 

necessidade do cometimento de um crime, que purificaria o relacionamento entre a 

ela e a vítima. Sendo assim, compreendemos que Henrique, sob o paradigma do 

soberano barroco, encontra-se, de certa forma, dividido entre a miséria da condição 

humana e a dignidade hierárquica desmedida. A personagem, no auge de sua loucura, 

encontra-se sob o domínio do amor pela ex-namorada e do desejo de sua morte, que 

ele julgava ser a salvação para ambos. Essa consciência antitética e perturbada 

produz relações polarizadas de amor e ódio, salvação e morte, e o estado de exceção, 

em Henrique, seria a loucura que o impele a matar. O seu (des)governo, então, leva-o 

a uma atitude essencialmente violenta e criminosa, que faz da mulher a vítima desse 

crime. Contudo, em sua lógica, tal atitude visa, paradoxalmente, ao restabelecimento 

da ordem daquele relacionamento que, a seus olhos, encontrava-se “desconcertado”.  

Georges Bataille, para quem o erotismo pode ser analisado de maneira 

análoga ao desejo de morte
31

 e, portanto, como algo transgressor, aponta os conceitos 

de continuidade e descontinuidade como os parâmetros que caracterizam, 

respectivamente, a morte e a vida. Para o teórico, “cada ser é distinto dos outros” 

                                                             
31 “Do erotismo, é possível dizer que ele é a aprovação da vida até na morte” (BATAILLE, 2004, p. 

19) 
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(BATAILLE, 2004, p. 21), e isso faz com que os indivíduos vivam separados uns 

dos outros por um abismo que só é vencido, momentaneamente, com a reprodução 

que, tal qual a morte, leva os seres à continuidade: “(...) para nós, que somos seres 

descontínuos, a morte tem o sentido da continuidade do ser: a reprodução leva à 

descontinuidade dos seres, mas ela coloca em jogo sua continuidade, quer dizer, ela 

está intimamente ligada à morte” (Ibidem, p. 22). Bataille ainda aborda a questão da 

posse do ser amado que, embora não signifique, por parte do amante, um desejo 

explícito da morte do ser amado, tem-na, entretanto, envolvida em sua constante 

procura.  

  A visão batailleana remete-nos, especialmente, à violência do crime 

cometido por Henrique, que acreditava que apenas pela morte conseguiria defender 

seu o relacionamento arruinado. É através da violação da vida da ex-namorada que 

Henrique, em seu ato de loucura, viola, também, o “isolamento individual” (Ibidem, 

p. 34) de sua vítima, vencendo o abismo da descontinuidade que os separava.  

No universo camoniano, lembramo-nos da execução de Inês de Castro que, 

diferentemente do caso de Henrique, não foi morta pelo amor, mas pelo poder que, 

visando impedir o romance entre ela e seu amante, o príncipe Pedro, interdita 

qualquer possibilidade de ligação entre ambos, também pela via do assassinato, que 

desliga o ser de sua descontinuidade. Transformada em cadáver, a figura de Inês, 

contudo, não deixa de ser amada por Pedro que, segundo a história, transformou-a 

em rainha, exigindo que os súditos beijassem sua mão.  

Em ambos os episódios temos espetáculos cujo ápice é a morte de seres que, 

retirados da descontinuidade de suas existências (característica que os torna 

desligados, em todos os sentidos, de uma desejada, porém inexistente, conexão com 
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o outro) são, somente mortos, devolvidos a uma existência contínua e, portanto, livre, 

purificada. Se o amor entre os estudantes só teria sido liberto da condição 

aprisionada e das sujidades a que a vida os obrigava (ao menos de acordo com o 

raciocínio de Henrique) com a missão efetuada do assassinato, o amor entre Inês e 

Pedro, mote do Canto III d’Os Lusíadas, é mitificado, também, pelo “triunfo da 

morte”, na figura d’aquela “que despois de morta foi Rainha” (CAMÕES, Canto III, 

estrofe 118). A morte, ou melhor, o espetáculo que é montado para as cenas de 

morte, em ambos os casos, revela a possibilidade do amor por uma via em 

desconcerto, dada a interdição do mesmo, seja pela loucura, como no caso de 

Henrique, ou por questões de poder, como no romance entre Dom Pedro e Inês. Essa 

visão desconcertada do amor perpassa, em variados momentos, o testemunho de 

Henrique, como aqui queremos demonstrar. Ainda segundo Bataille,  

 

A possessão do ser amado não significa a morte, ao contrário, 

mas a morte está envolvida em sua procura. Se o amante não 

pode possuir o ser amado, pensa às vezes em matá-lo: 

frequentemente preferiria matá-lo a perdê-lo. Em outros 

casos, ele deseja a própria morte. O que está em jogo neste 

momento de fúria é o sentimento de uma continuidade 

possível percebida no ser amado. Para o amante, parece 

apenas que o ser amado (...) pode realizar neste mundo o que 

nossos limites proíbem, a plena confusão de dois seres, a 

continuidade de dois seres descontínuos. A paixão nos leva 

assim ao sofrimento, uma vez que, no fundo, ela é a busca do 

impossível e, superficialmente, a busca do acordo que 

depende de condições aleatórias. Porém, ela promete uma 

saída ao sofrimento fundamental. Sofremos pelo nosso 

isolamento na individualidade descontínua. A paixão nos 

repete incessantemente: se você possuísse o ser amado, este 

coração que a solidão estrangula formaria um só coração com 

o do ser amado. Pelo menos em parte essa promessa é 

ilusória. Mas, na paixão, a imagem dessa fusão ganha corpo, 

às vezes de maneira diferente para cada um dos amantes, com 

uma intensidade louca. Além de sua imagem, de seu projeto, 

a fusão precária, que dissimula a sobrevida do egoísmo 



 

119 
 

individual, pode, aliás, tornar-se realidade. Não importa: 

dessa fusão precária e ao mesmo tempo profunda, o 

sofrimento – a ameaça de uma separação – deve, 

frequentemente, manter a plena consciência. (Ibidem, p. 33-

34) 

 

 Em seu apelo à morte, a paixão, seja na paixão interditada entre Inês e Pedro 

ou no crime de Henrique, torna-se uma experiência de violência que dá relevo às 

contradições amorosas, que são, ratificando o diálogo entre Ursamaior e o 

desconcerto camoniano do Amor, “com segurança, a expressão máxima da estética 

camoniana” (SILVEIRA, 2003, p. 103). Destacamos, a seguir, algumas questões que 

parecem ilustrar, no âmbito de Ursamaior, configurações desse sentimento em 

diálogo com o desconcerto amoroso camoniano. Tal aproximação é coadunada com a 

assertiva de Silveira, para quem, “no fundo, todo o texto de Camões é um formidável 

esforço de buscar sentido para as contradições do Amor no contexto da cultura do 

seu tempo, da portuguesa em particular.” (Ibidem, p. 107). Camões, traduzindo nas 

contradições amorosas os conflitos de seu tempo, ensina-nos a ler, nas entrelinhas 

dos comportamentos desviantes das personagens retratadas no romance de Mário 

Cláudio, em especial no estranho amor de Henrique, reflexos da cultura de nossos 

dias. 

 Na prisão, a personagem delira, por mais de uma vez, com a profecia 

materna: “‘Eu não estou autorizada a ajudar-te daqui, meu filho, mas ganha ânimo, 

ganha ânimo porque Deus não dorme, e os maus acabarão por ser castigados’.” 

(CLÁUDIO, 2000, p. 102). Em seu sonho, Henrique parece buscar forças no 

sobrenatural para vencer o luto que vivencia na prisão. Sua loucura permite-lhe 

acreditar que fora preso indevidamente, visto que o que visava, com o cometimento 

de seu crime, era a salvação para si e para sua ex-companheira. Sendo assim, 
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Henrique, que, lembremo-nos, também justifica o mal perpetrado com a possessão de 

um demônio, julga injustiçados os seus sentimentos, e considera-se inocente
32

. O 

tempo expiatório da prisão teria favorecido a sua remissão e, além disso, a certeza de 

que o amor entre ele e sua ex-namorada deveria ser purificado, pelo sacrifício, 

conferiria a esse ato ares de santidade: “Uma violência tão divinamente violenta 

eleva a vítima acima do mundo monótono no qual os homens levam sua vida 

calculada.” (Ibidem, p. 127). Mais uma vez invocamos Helder Macedo, em sua 

reflexão sobre os famosos versos camonianos sobre o desconcerto do mundo: 

 

Os bons vi sempre passar 

no mundo graves tormentos; 

e, para mais m’espantar, 

os maus vi sempre nadar 

em mar de contentamentos. 

Cuidando alcançar assim 

o bem tão mal ordenado, 

fui mau, mas fui castigado: 

assi que, só para mim 

anda o mundo concertado 
 

O autor explica que “não é em função de uma ordem moral superior que Camões se 

vê jogado no seu destino: é antes do aleatório, do arbitrário e, porque finalmente 

inteligível, do incontrolável.” (MACEDO, 1980, p. 24). A consciência dessa 

característica arbitrária da Natureza, que deslocou o poeta maneirista da segura 

posição Humanista para a instabilidade do desconcerto, n’Os Lusíadas, é claramente 

percebida na narração do episódio de Inês de Castro que, mais uma vez, recordamos. 

O Canto III, em que o narrador Vasco da Gama se propõe a contar histórias bélicas 

dos grandes reis portugueses, encontra seu clímax em uma história de amor que, 

                                                             
32 Vale ressaltar que Henrique, em determinados momentos de seu relato, compara o seu “calvário” ao 

de Jesus Cristo. (Ver: CLÁUDIO, 2000, p. 128)  



 

121 
 

também culminando com uma tragédia, nas estrofes 133 e 134, invoca a Natureza 

para como testemunha do crime cometido:  

 

Bem puderas, ó Sol, da vista destes, 

Teus raios apartar aquele dia, 

Como da seva mesa de Tiestes, 

Quando os filhos por mão de Atreu comia! 

Vós, ó côncavos vales, que pudestes 

A voz extrema ouvir da boca fria, 

O nome do seu Pedro, que lhe ouvistes, 

Por muito grande espaço repetistes. 

 

Assi como a bonina, que cortada 

Antes do tempo foi, cândida e bela, 

Sendo das mãos lacivas maltratada 

Da minina que a trouxe na capela, 

O cheiro traz perdido e a cor murchada: 

Tal está, morta, a pálida donzela, 

Secas do rosto as rosas e perdida 

A branca e viva cor, co a doce vida. 
 

 

A visão barroca da história-natureza, que, de acordo com a teoria de 

Benjamin, nega qualquer crença soteriológica, alinha-se ao destino do Amor na 

história de Inês, recontada por Camões. Nela, D. Pedro, arrebatado e vencido pelo 

poder, que o separou de sua amada, pode apenas sofrer com o desengano, e o poeta, 

discutindo em sua arte o desconcerto do mundo (e do Amor) que testemunha 

padecer, aproxima elementos da natureza dos tristes episódios que narra.  

A frieza de Henrique em seu julgamento, a autodefesa redigida e a decisão da 

purificação pela via do sacrifício, do sangue derramado, são atitudes da personagem 

que dialogam tanto com a lírica quanto com a épica camonianas pelo fato de que, 

tanto ao homem contemporâneo, quanto àquele dos versos quinhentistas é (foi) 

possível concluir que “o mundo não faz qualquer sentido” (MACEDO, 1980, p. 27) 
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e, frente a isso, resta-lhe a complexa tarefa de procurar compreender este mundo em 

desconcerto para tentar, tanto quanto for possível, estabilizar sua existência.  

 N’Os Lusíadas, bem como em sua lírica, Camões joga com um constante 

movimento de elevar e rebaixar o Amor, que ora é denominado “puro”, ora “fero”. 

Esse movimento de inconstância imita a vida (a natureza-história), ao mesmo tempo 

em que a dissimula (através da história naturalizada, ou a anti-história) e, portanto, 

denuncia o seu desconcerto e revela a angústia do poeta, enquanto reflexão filosófica 

sobre o seu tempo, dentre outras, pela via do Amor. Mário Cláudio, em possível 

diálogo com a obra camoniana, traz à tona, através do sentimento doentio de 

Henrique, uma configuração amorosa desconcertada e desconcertante, que firma suas 

bases na loucura e na morte. 

 Luís de Camões, ao problematizar o Amor, valorizando a experiência 

amorosa, representou, em seus versos, mais que o conteúdo purista de um sentimento 

sublimado. Mais além, ele soube experimentar esse Amor, compreendendo 

verdadeiramente sua essência e sua forma, a ponto de relacioná-lo (e a sua 

representação) à condição humana. À maneira de seu tempo, Mário Cláudio tem 

traduzido, em suas obras, a atual condição da humanidade que, em meio a tantas 

crises (crise do capitalismo, desemprego, guerras, liquidez do mundo, etc), não 

possui meios de transitar alheia aos acontecimentos nos quais está, fatalmente, 

inserida.  

 Evidências do paralelo que acreditamos existir entre Barroco e 

contemporaneidade são os recorrentes espetáculos de luta, agressividade e violência, 

o relevo dado às “qualidades negativas do ser humano” (MARAVALL, 1997, p. 

262), e outros determinantes que, representados na literatura ou relatados na mídia, 
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indiciando uma população em permanente estado de tensão, levaram a sociedade 

ocidental, do Barroco à atualidade, à temerosa e vacilante sensação da “loucura do 

mundo”, do “mundo às avessas”, ainda de acordo com o teórico acima mencionado, 

ratificando a existência de uma cultura do Barroco, que extrapola fatores pontuais 

como tempo e espaço. 

Para encarar o luto, ameaça inerente à vida, o lúdico entra em cena como 

mecanismo de defesa e, na literatura, como forma de representação artística. Na obra 

que analisamos, o amor – independente do objeto de afeto a que possa ser destinado 

–, devido ao sentimento do luto, parece assumir máscaras de loucura, vício, ruína, 

morte: o “puro amor” é, também, “fero amor”, revelando o paradoxo do desconcerto.  

  O luto e o jogo, elementos destacados por Benjamin como fundamentais à 

leitura do drama barroco e que aqui indicamos como chaves para uma possível 

leitura de Ursamaior, parecem apontar para o caminho há muito desbravado pela 

reflexão sobre o amor por Camões defendida. Além desse, outros elementos lutuosos 

constam no romance, tais como a presença do fantástico, os vícios, as doenças, a 

marginalização, enfim, formas e causas do luto, depreendidas da leitura da obra, que 

pretendemos verificar na parte subsequente.  
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2.3 Outras configurações do luto no “pobre espetáculo quotidiano” 

 

O luto é o estado de espírito em que o sentimento 

reanima o mundo vazio sob a forma de uma 

máscara, para obter da visão desse mundo uma 

satisfação enigmática.  

 

(BENJAMIN, 1984, p. 162) 

 

 

Muitas são as causas e as formas com que o luto se manifesta nas páginas de 

Ursamaior, romance cujas personagens, tendo suas existências mergulhadas em 

profundo luto, assumem pactos lúdicos a fim de dissimular a realidade. O fato de 

apoiarem-se em tal postura lúdica, sobre a qual falaremos posteriormente, justifica-se 

por questões que, seja antes ou durante o aprisionamento, fazem de suas vidas um 

“pobre espetáculo” melancólico, conforme sugerido no título desta parte de nosso 

trabalho. 

Freud, em estudo datado de 1917, denominado Luto e melancolia, afirma ser 

esta um sintoma necessário à passagem por aquele. Para o psicanalista, o luto é “a 

reação à perda de um ente querido, à perda de alguma abstração que ocupou o lugar 

de um ente querido, como o país, a liberdade ou o ideal de alguém, e assim por 

diante” (FREUD, s.d, p. 1), enquanto a melancolia estaria “relacionada a uma perda 

objetal retirada da consciência, em contraposição ao luto, no qual nada existe de 

inconsciente a respeito da perda. (...) No luto, é o mundo que se torna pobre e vazio; 

na melancolia, é o próprio ego.” (Ibidem, p. 2) 

Ao contrário da visão freudiana, para quem a melancolia, além de ser um 

sintoma do luto, pode transformar-se em uma patologia, Walter Benjamin 

compreende que “a teoria do luto (...) só pode (...) ser desenvolvida por meio da 
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descrição do mundo que se abre ao olhar do melancólico.” (BENJAMIN, 1984, p. 

162-163). Logo, verificamos em Benjamin uma relação entre o luto e a impotência 

diante do destino, a consciência da morte, e ainda a fragilidade da história, que é 

representada, sobretudo, pela figura do príncipe, “o paradigma do melancólico”, 

visto que “nada ilustra melhor a fragilidade da criatura que o fato de que também ele 

esteja sujeito a essa fragilidade” (Ibidem, p. 165). Sendo assim, se para Freud o luto 

caracteriza-se por ser uma perda pessoal, Benjamin traz à discussão uma questão 

mais aprofundada, em que observa, representados pelo teatro do século XVII como 

produtos da ruína da história, os homens de personalidade saturnina
33

, indivíduos em 

destaque nos períodos em que a cultura do Barroco se faz evidente e de quem, 

acreditamos, se aproximam as personagens de Ursamaior.  

Insistimos, aqui, na referência à figura do príncipe das peças barrocas porque 

percebemos, em sua condição melancólica, certas semelhanças com as personagens 

do romance. O soberano, representado no drama barroco como um homem que 

congrega características inteiramente boas e inteiramente más, convive com essa 

dupla condição que faz dele, ao mesmo tempo, mártir e tirano e, principalmente, 

poderoso e impotente: “ele se torna vítima da desproporção entre a dignidade 

hierárquica desmedida de que Deus o investiu, e a miséria da sua condição humana.” 

(Ibidem, p. 94). O peso da consciência de sua fragilidade, portanto, faz do príncipe 

das peças barrocas a representação da impotência de toda a sociedade do século XVII 

que, perante a implacabilidade do destino, assistia na ruína do príncipe a ruína que, 

cedo ou tarde, abater-se-ia sobre o mundo, já que “o destino conduz à morte”. 

(Ibidem, p. 154) 

                                                             
33 “A teoria da melancolia está estreitamente associada à doutrina das influências astrais. Entre essas 

influências, a mais fatídica era a exercida por Saturno, que governava o melancólico.” (BENJAMIN, 

1984, p. 171) 
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 O sentimento do luto, em Ursamaior, apresenta-se por toda a realidade 

narrada, seja antes ou depois do aprisionamento das personagens. Henrique, Gerardo, 

Sérgio, Cristiana, Rogério, Albino e Jorge relatam – e o mesmo é dado a perceber 

nas narrativas em 3ª pessoa – a pobreza de seus cotidianos, em que são obrigadas, 

pelos rumos de suas vidas, a conviver, por exemplo, com situações de loucura, tédio, 

violência, pobreza, inconformismo e desamor e, devido a tais situações, tornam-se 

seres melancólicos, assim como o príncipe, que se torna enlutado pela consciência de 

sua fraqueza. Presas, essas personagens passam a encarar novas situações de luto, 

que se colocam sob o signo do isolamento, da culpa, do sentimento de injustiça e da 

insistente violência.  

Todo esse quadro problemático, em que estão inseridas as personagens de 

Ursamaior, parece convergir para o sentimento de luto que, de maneira geral, deriva, 

sobretudo, da percepção que tais personagens possuem da sociedade e que, mesmo 

que não tenham ciência disso, recai sobre suas vidas e, portanto, sobre a história, seja 

ela individual, como é o caso do luto de cada personagem, ou coletiva, e que, 

portanto, atinge toda a sociedade. Logo, a partir da prisão como metáfora para a 

morte, as sete ‘estrelas’ de Ursamaior encenam, no palco do romance, a partir de 

suas histórias individuais, o luto de uma sociedade em crise, movida por interesses, 

empobrecedora da criatividade, das oportunidades de conhecimento, que favorece a 

exploração do homem e sua miséria material e espiritual; enfim, uma sociedade que, 

baseada em valores “desconcertados”, faz com que as pessoas se sintam enlutadas. 

Conforme o príncipe do teatro barroco, as personagens de Ursamaior (e, 

evidentemente, a realidade que representam) percebem que não está em suas mãos a 

capacidade de modificar o mundo, haja vista sua impotência, donde depreendemos 
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que o romance, ao retratar todas essas causas e formas do luto de nossa sociedade, 

assemelhando-se ao teatro barroco, pretende trazer à tona uma crítica aos nossos 

tempos, conforme procuraremos demonstrar. 

 Uma das formas assumidas pelo luto no romance seria a questão do 

aprisionamento, destino comum a todas as personagens que, buscando dissimular o 

luto de suas existências, encontraram essa saída nos comportamentos criminosos. Os 

testemunhos fornecidos pelos sete, acerca de suas histórias pregressas aos crimes que 

cometeram, parecem aproximar a culpa que carregam da involuntariedade 

depreendida do pecado pelo qual Calisto fora castigada, segundo o mito grego que 

explica a constelação homônima à obra analisada. Sendo assim, se os muros da 

prisão fazem das personagens de Ursamaior seres enlutados, a ciência de que para lá 

foram levados por vias que, em dado momento, fugiram ao seu controle, constitui 

uma outra forma de luto vivenciada pelos sete. Compreendida como involuntária, a 

culpa recaída sobre cada um, justamente aplicada pois, de fato, transformaram-se em 

criminosos, é fruto de variados motivos: a loucura de Henrique, que o levou ao 

assassinato de sua ex-companheira; a insatisfação com o marasmo de sua vida, que 

atraiu Gerardo à jogatina; o atrito entre os impulsos sexuais selvagens e a honra à 

farda militar, que agiu na desestabilização de Sérgio, o estuprador; o excesso e o 

medo, elementos duais na condição do transformista Cristiana, que foi preso por 

acompanhar seu amante em um assalto; o desejo de ser outro que não ele mesmo, 

que levava Rogério a mentiras recorrentes; a necessidade que Albino tinha de criar 

enredos que o distraíssem de seu entediante dia-a-dia e, por fim, Jorge, o viciado em 

drogas. Todos esses desejos de fuga transformaram-se em jogos que, uma vez 
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empreendidos pelas personagens para disfarçar o luto de suas vidas, levou-as à 

prisão, local onde, então, passaram a encarar outras formas de luto. 

Em Henrique, de maneira bastante específica antes da prisão, temos a loucura 

como consequência principal de seu luto, já que a personagem vive, consciente ou 

não, infeliz pelo sofrimento que sempre a acompanhou. A loucura, talvez 

desenvolvida a partir de seus traumas (a infância difícil, a falta de referência paterna, 

a relação problemática com a mãe, a desilusão amorosa, etc) acaba por conduzi-lo a 

outra forma de luto, encontrada no isolamento da prisão. A personagem, que parece 

alimentar uma obsessão pela morte
34

, indicia, por seu comportamento, possuir um 

“(...) temperamento psicótico, manifestado pela violência, pelo nervosismo, pelo 

sadismo e masoquismo, explicando-lhe a ação criminosa.” (ALVES, 2006, p. 286) 

Ainda a respeito da loucura de Henrique, temos que sua doença o 

atormentava, também, sob os sintomas da hipocondria: nos dois primeiros capítulos 

do livro, que narram os acontecimentos até o momento do homicídio, a personagem 

tem descritas as sensações e as dores sofridas pela ânsia com a proximidade do 

cumprimento de sua missão: 

 

A transpiração reveste-o nesta altura de alto a baixo. Sente 

empapadas as espáduas e as nádegas, e escorrem-lhe pelas 

faces camarinhas, mas pensa que, se não lhe estourar o 

coração, haverá de executar o que lhe manda a voz que 

escutou durante a noite toda, e que no último ano se instalou 

dentro ou fora dele, não consegue exactamente determinar. 

(CLÁUDIO, 2000, p. 16) 

 

                                                             
34 Exemplos dessa mania seriam: a vigília, que mantinha desde a infância, aguardando pela morte de 

sua mãe, as impressões que teve de seu primeiro contato com a morte, com o “desaparecimento” 

(CLÁUDIO, 2000, p. 71) de seu amigo, ou ainda o desejo de ser reconhecido como um mártir, quando 

marca, com uma lâmina, cruzes suásticas em seu corpo. 
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 Em uma das passagens em que fala sobre sua vida pregressa, Henrique 

relembra o aborto que sua então namorada realizara, contra sua vontade, o que teria 

agravado os sintomas de sua loucura. Fica nítida, então, a questão da hipocondria, 

que passa a tomar contornos fantásticos, transformando-se em pulsão homicida: 

 

Durante dias a fio, cravava-se-me uma dor no peito, 

irradiando para o braço esquerdo, e eu vivia na certeza de que 

um ataque cardíaco me fulminaria. Receava andar sozinho, 

sofria de palpitações, de vertigens e de sudação anormal, 

contorcia-se-me o estômago. Tornei-me assíduo frequentador 

das urgências, mandavam-me para cardiologia, para otorrino, 

para oftalmologia, para medicina dois, e eu não descortinava 

o fim daquele inferno. Passava o tempo agarrado ao meu 

irmão que é médico, não o abandonando por um instante com 

medo de que me abandonasse, encolhia-me no banco traseiro 

do carro, estacionado no parque do hospital onde ele se 

encontrava de serviço, medindo as pulsações, aguardando que 

aquilo que julgava iminente se declarasse afinal. 

Uma tarde, deparei com um sapo de boca cosida à linha em 

cima do automóvel, mas na manhã seguinte era uma urna em 

miniatura que lá estava, contendo um bocadinho de terra 

embrulhada num papel que dizia, “Esta foi tirada do 

cemitério, igual à que te há-de cobrir”, e noutras ocasiões 

dava com uma rosa atada com cabelos, e com uma fita negra, 

presa ao caule, se não acontecia topar com um coelho cortado 

ao meio. Por detrás destas nojices avolumava-se o rosto dela, 

mexendo os beiços molhados de vinho e arregalando os olhos 

numa ameaça. E eu desaustinava diante de tais horrores, lia a 

notícia do meu falecimento na secção necrológica dos jornais, 

uma mão geladíssima apertava-me as entranhas. Trazia a 

arma permanentemente comigo, pronta a disparar contra 

quem quer que fosse, contra mim próprio, se necessário, e 

apenas a presença dela, metida no bolso direito das calças, 

me proporcionava algum descanso. (Ibidem, p. 100-101) 

  

 A questão do sobrenatural é recorrentemente utilizada no romance como mais 

uma forma de configuração da loucura. Representada, sobretudo, através de uma 

presença demoníaca, bem como através do contato com os mortos, tal questão 

apresenta-se, de maneira evidente, no “comando imperativo” que “empurra” 
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Henrique “para diante, ‘Tens de a matar, tens de a matar, tens de a matar!’” (Ibidem, 

p. 18), voz que pertenceria a um demônio – por quem algumas personagens cogitam 

ter, também, sido possuídas –, ou ainda através das feitiçarias, vodus representativos 

da morte, que tanto o estudante de Medicina, como visto acima, quanto Sérgio, o 

estuprador, afirmam ter encontrado: 

 

Uma certa Orlanda, é lá isso nome que se bote a uma 

criança!, jurou que, ou me transformava em amante dela, e de 

mais ninguém ou mijaria em cima da minha campa. E 

arranjou-se com uma bruxa, e prepararam-me um feitiço, e eu 

fui internado com um febrão que não abatia, e uma caganeira 

que não estancava, e não conseguiam os médicos determinar 

a causa do mal. Três semanas sofri, encalhado numa 

enfermaria de infecto-contagiosas, a assistir à morte como 

tordos dos que lá se despejavam. Numa quinta-feira porém, 

apareceu-me o meu padrinho, falecido cinco meses antes, e 

colocou-me os dedos frios na testa. Após essa visão, gastei 

uma tarde inteira em arrancos, terminando por vomitar uma 

nojice que não se explica, um vasculho de cabelos e de unhas 

com um pouco de sangue à mistura. Maldita seja a filha da 

puta da cabra que me ia matando! (CLÁUDIO, 2000, p. 59) 

 

 Além das manifestações de insanidade verificadas nos já referidos Henrique, 

Gerardo e Sérgio, Albino, na página 152, considera “maluquices” os enredos sobre o 

passado que tem por hábito criar, com o agravante de que esta personagem, 

diferentemente de Henrique, tem ciência da insanidade de seu hábito, que de fuga da 

insatisfação com sua atividade como dono de lanchonete transformou-se em 

dependência. Aliás, todas as personagens do romance, de um modo geral, tornam-se 

dependentes dos jogos que passam a empreender, antes e durante a prisão, fazendo 

de suas manias o meio de sobreviverem em meio ao luto. 

 Com relação aos comportamentos viciosos, a situação mais crítica, contudo, 

parece ser a de Jorge. Se, antes da prisão, o jovem se admira com a riqueza de seus 
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amigos, isso se deve, em parte, ao fato de que, sendo pobre, ele encara a vida dos 

ricos como ideal, e o uso das drogas lhe permite o acesso a esse estilo de vida. 

Contudo, não é apenas Jorge quem sofre com a pobreza, desejando uma vida mais 

sofisticada. À exceção de Gerardo, que, aparentemente, apresentava uma condição 

financeira mais favorável, todas as demais personagens são oriundas de classes 

populares, o que se revela tanto pelos testemunhos que dão sobre seu passado, quanto 

pela linguagem que utilizam, denotando um vocabulário bastante diferente do 

sofisticado mundo dos ricos, ou da elegância dos filmes dos anos cinquenta, como, 

por exemplo, é o mundo forjado por Rogério.   

 Quando são presas, as sete personagens passam a conviver com outras facetas 

do luto, e continuam, para isso, a empreender atitudes lúdicas. Porém, a certeza da 

“morte” (o luto, a pobreza, a ruína...) faz com que esses jogos sejam as únicas 

maneiras possíveis para que elas consigam, ao menos, sonhar com uma orientação 

que as faça esquecer o luto de suas vidas. O isolamento da prisão sufoca as 

personagens, que passam a viver, exclusivamente, sob as sombras da culpa, da 

violência, do abandono da família, da saudade do passado, da marginalização e das 

ameaças, dentre elas, a da contaminação pelo vírus da AIDS, mais um grande 

problema enfrentado em nossos tempos. Dentre as muitas cenas que poderíamos, 

aqui, destacar, a fim de ilustrar a questão do luto vivido pelas personagens, na prisão, 

optamos por reproduzir, na íntegra, o longo episódio do estupro sofrido por Jorge. 

Lembremo-nos de que ele, apontado, ao final da obra, como seu narrador, seria, 

portanto, o narrador, também, de todo o luto que preenche as páginas do romance; a 

melancolia, provocada no leitor a partir de seu relato, acreditamos, evidencia, de 
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maneira catártica, o sentimento enlutado que, neste capítulo, nos dedicamos a 

ressaltar. Eis a cena do estupro: 

 

Encolhia-me no beliche com cagaço de que alguém se 

esticasse ali ao lado, entretinha-me a contar os astros do céu 

que não conseguia avistar. E daquela maré, tinha eu já 

adormecido, sonhava que o foguetão ia descolar comigo lá 

dentro, uma compressão do camandro, eu a sufocar, a 

sufocar, e acordei estremunhado, compreendi que alguém me 

amordaçara. Estava um peso a esmagar-me, e eu sem as 

cuecas, a besta prendia-me os movimentos com um dos 

braços, com a mão livre enchia-me de cuspo o rabo. E 

rasgava-me, e eu não gritava porque não havia espaço, e 

rasgava-me, e voltava a rasgar-me, e eu ouvi a voz do louro, e 

era como se falasse por um funil na minha orelha, a bichanar 

isto o filho da grandessíssima puta, “Vá lá, meu, até que 

enfim, não estrebuches, meu, que eu tenho cuidadinho, eu 

tenho muito cuidadinho, meu, não estrebuches”. 

E eu só chorava, encharcado de sangue, ou do que quer que 

fosse, e aparecia-me a minha mãe, a tiritar de frio, enrolada 

na colcha com os dois tigres, a lutar na floresta, e no meio de 

um incêncio que reduzia tudo a cinzas. E a seguir ao louro 

enrabou-me o velho, e eu consciente, e o porcalhão vomitava 

estas palavras, “Ai, que menino de ouro, ai, que lindo, ai, que 

saudades eu tinha de uma coisinha assim!” E foram-se 

aproximando excepto um, e já não existia ninguém, nem a 

dor nem a camarata nem o Mundo. O firmamento abria-se à 

minha volta, eu voava, limpo como o gelo, apontava em todas 

as direcções para que as luzes se acendessem, e as luzes 

obedeciam-me como se interpretasse o papel de Deus.  

O mulato foi o último e eu tornava a ser um pedaço de carne 

suja. E o badalhoco não parava nas minhas costas, e a parede 

ofuscava-se diante de mim com o recorte do Leonardo 

DiCaprio e da Kate Winslet, a apanhar a fresca na popa do 

Titanic. “Ele é igual ao Leonardo DiCaprio”, jurava a alemã, 

e a irmã do meu amigo, muito simpática, a escovar-me assim, 

“Leonardo, isto”, “Leonardo, aquilo”, eu a pentear-me na 

casa-de-banho de um apartamento com uma decoração 

espetacular, e o meu amigo que me facilitava deste modo, 

“Não te retraias, ó pá, o dinheiro é para gastar, não é por isso 

que hás-de ter problemas.” O mulato estremeceu, a gemer, e 

acalmou-se, mas continuou assapado sobre mim, e foi buscar 

uma toalha, e os meus olhos ardiam-me como se estivesse 

cego, e vira-se o monte de merda, atira com isto, “Agora, sim 

senhor, agora é que viste as estrelas, meu anjinho”. E ele e os 
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outros quatro botaram-se a rir aos soluços. (Ibidem, p. 177-

179) 

 

Ciente de que não pode vencer o luto de sua vida, Jorge é aconselhado, pelo 

psicólogo com quem se trata, após o estupro, a aprender a “viver com ele” (Ibidem, 

p. 180) e, assim como as outras personagens, lança mão de jogos dissimuladores da 

dura realidade, tema de que trataremos no capítulo posterior. Por ora, lembremo-nos 

de que todas as personagens apresentam, no âmbito do romance, alguma compulsão, 

um pacto lúdico estabelecido com a vida, caso contrário não teriam seguido suas 

ideias com a fixidez necessária a que elas se transformassem em crimes. Em seus 

relatos, cada uma parece justificar suas escolhas com base em fatos de suas vidas que 

as teriam conduzido a agir da forma como agiram e, sendo assim, suas compulsões, 

embora tenham sido, em determinado momento, objetos de escolha – e não de 

refutação –, foram, por elas, assumidas como formas de manterem-se vivas, frente à 

melancolia lhes era inerente. 

Analisando os enredos das personagens até então comentadas, percebemos 

como elementos representativos do luto em Ursamaior: o amor, que sucumbe à 

loucura do mundo; a loucura; os inconformismos, sejam eles com a justiça, com a 

condição social ou com o gênero sexual e, finalmente, a prisão como metáfora da 

morte. Permeando esses formatos em que o luto se apresenta, há, também, o 

sentimento do medo que, parece, surge em cada uma das personagens como fator 

que, de maneira generalizada, as faz ter ciência de sua pequenez frente ao mundo 

que, tendo perdido o seu sentido, torna-se desprovido de qualquer perspectiva de 

salvação, assemelhando-se à visão barroca do mundo e da história, assim descrita por 

Sérgio Paulo Rouanet: 
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É o mundo do labirinto, em que nos perderemos sempre, se 

não contarmos com o auxílio da Igreja. É o mundo da 

alegoria, no sentido de Benjamin, que aponta para a morte, e 

não para a redenção, como o símbolo. É o lado sombrio do 

ascetismo intramundano, voltado para o mundo, mas para 

maior glória de Deus, e não por amor ao mundo. Pois este é 

ilusório, efêmero, fugaz, simples theatrum mundi, palco em 

que somos atores e espectadores de um espetáculo lutuoso, de 

um Trauespiel, cujos personagens são tiranos e vítimas, cuja 

ação consta de execuções e esquartejamentos, cujos adereços 

cênicos são ruínas e cadafalsos. Essa visão das coisas faz 

parte da terrível pedagogia da Contra-Reforma, que busca ao 

mesmo tempo seduzir pela ostentação e aterrorizar pela 

imagem da morte, neste mundo e no outro. (Ibidem, p. 4-5) 

 

 O mundo, para as personagens que vivenciam, no presente da cadeia, a sua 

ruína moral, parece ter perdido qualquer sentido, remetendo à imagem do “mundo às 

avessas que, de acordo com Maravall, é vista 

 

(...) sobretudo quando no Barroco o tópico adquire grande 

força, como produto da cultura de uma sociedade em via de 

mudança, na qual as alterações sofridas em sua posição e em 

sua função, por vários grupos, criam um sentimento de 

instabilidade que se traduz na visão de uma cambaleante 

desordem. (Ibidem, p. 251-252) 

  

Sabemos que a análise de Maravall é voltada à cultura do Barroco do século 

XVII, mas, assumindo que a contemporaneidade compartilha com aquele período 

elementos culturais e sociais, verificamos a atualidade desse conceito de que o 

mundo encontrar-se-ia em constantes instabilidade e desordem. Sendo assim, a 

loucura do mundo, representada pela loucura do homem, abre as janelas dessa noite 

sombria para uma paisagem devastada, também, pelo sentimento do medo, seja ele 
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depreendido da fragilidade de Cristiana ou do horror em ver suja a farda que tanto 

estima, como no caso de Sérgio, por exemplo.  

Sabemos que o luto é um dos motivos que, de acordo com Walter Benjamin, 

foram retratados pela arte barroca do século XVII, em especial pelo seu drama, e 

pensamos ser curiosa a forte presença desse mesmo elemento na obra de Mário 

Cláudio por nós analisada, exemplar da ficção contemporânea. Baseados na hipótese 

de uma reocorrência da cultura do Barroco
35

 em nossos dias, encontramos, nas 

palavras de Severo Sarduy, uma possível ratificação da opção feita pelo escritor 

português para representar, através de sua pena
36

, a atualidade dessa cultura: 

 

À história do barroco poderíamos acrescentar, como seu 

reflexo infalível, a da repressão moral: uma lei, manifesta ou 

não, denuncia na prática do barroco um desvio ou uma 

anomalia em relação a uma forma precedente, pura, 

equilibrada a um classicismo. (SARDUY, 1989, p. 26) 

  

 O excerto acima, embora se refira às origens do termo “barroco”, remete ao 

pensamento de Eugenio D’Ors, “para quem o Barroco é um eon, uma constante 

histórica, que ressurge em diferentes momentos da evolução do homem.” 

(ROUANET, s.d, p. 5). O ensaísta catalão defende, ainda, que as culturas do barroco 

e a renascentista alternar-se-iam, na história da humanidade, em um movimento 

                                                             
35 Vale ressaltar a cultura do Barroco independe de questões geográficas, artísticas ou cronológicas, 

conforme já visto na parte 1.3.  

 
36 Parece-nos que Mário Cláudio de fato assume uma filosofia barroca de diálogo entre o científico e o 

místico, coadunando o caráter barroco da cultura de nossa época: “Eu entendo que estamos a 

atravessar uma época em que é urgente operar justamente a ligação entre a ciência e a religião, 

eventualmente o casamento da imaginação com a inteligência. E é nesse espaço que eu me coloco, 

sinto-me tão longe das místicas salvadoras como dos cientistas cegos, e entendo que o caminho do 

homem está justamente numa capacidade de superar esses contrários irredutíveis, que a nossa época é 

de grande abertura às místicas, depois de termos saído de uma época de grande abertura às ciências. 

Só espero que os esforços que os artistas possam fazer, agora e subsequentemente, seja no sentido de 

casar essas duas realidades, tidas como absolutamente incompatíveis.” (Entrevista concedida a 

Joaquim Matos. In: MATOS, 2004, p. 77) 
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cíclico caracterizado, dentre outras imagens, por um sono barroco, “no qual o homem 

mergulha para refazer suas forças e voltar à origem” e por um despertar à vida, 

ocorrido nos períodos classicistas (Ibidem, p. 6). Nesse ínterim, verificamos que 

nossa época, mergulhada em um profundo luto social, como ilustrado em Ursamaior, 

caracterizar-se-ia por estar imersa nessa espécie de sono, ratificando a questão do 

recaimento da cultura do Barroco. 

Sendo assim, permitimo-nos constatar que é verdadeira a relação entre o luto, 

depreendido dos enredos das personagens, e o comportamento do príncipe do drama 

Barroco, sugerido por Benjamin como a figura representativa desse gênero. Já 

sabemos que a história, como conteúdo desse drama, era representada através de 

temas negativos em sua essência. Uma das citações feitas por Benjamin aponta, 

dentre outros, os assassínios, os desesperos, os infanticídios, as guerras, as 

lamentações, etc. Para o dramaturgo do século XVII, representar essas desgraças era 

representar a desgraça da história: “Os autores acreditavam que a tragédia
37

 podia ser 

captada diretamente do processo histórico: bastava achar as palavras certas” 

(BENJAMIN, 1984, p. 87). Essa tarefa de seleção temática e vocabular encontrou 

ilustração na figura do soberano, que “representa a história. Ele segura em suas mãos 

o acontecimento histórico, como se fosse um cetro” (Ibidem, p. 88). O que justifica a 

empatia do público com heróis trágicos relacionados às figuras reais é a posição 

central ocupada por elas desde as épocas arcaicas. No drama barroco (bem como na 

tragédia antiga), convém que o poder e a influência dessas figuras sejam expostos 

porque a desgraça dos grandes e poderosos, aos olhos do grande público, é 

                                                             
37 Trauerspiel, segundo nota do tradutor. 
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absolutamente terrível, mais que a desgraça de um semelhante. “A queda é tanto 

mais profunda quanto maior a altura.” (Ibidem, p. 134) 

A tristeza do Príncipe, portanto, é o paradigma da melancolia e, por esse 

motivo, compara-se à tristeza das personagens de Ursamaior que, embora não 

possuam a condição principesca, compartilham com aquela figura o luto de suas 

vidas. A fragilidade que caracteriza tanto o Príncipe, quanto as sete personagens do 

romance, os faz vacilar entre o bem e o mal, invariavelmente tendendo para o último 

e, portanto, preenchendo o imaginário da culpa representativa do destino, que 

conduz, unicamente, à morte, no caso do soberano, ou à prisão, como em Ursamaior. 

Sendo assim, a morte – literal ou metafórica – passa a ser compreendida não como 

castigo, mas como “expiação, uma expressão da sujeição da vida culpada à lei da 

vida natural.” (Ibidem, p. 154) 

Consideradas as formas e as causas representativas do luto em Ursamaior, 

partiremos para o último desdobramento de nossa interpretação da referida obra, 

quando procuraremos, igualmente, verificar as formas e os níveis com que o jogo 

nela se manifesta, quer como elemento necessário à passagem pelo luto da vida, quer 

como peça fundamental à escrita como atividade criativa. 
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3 SPIEL: O LÚDICO E SUAS REPRESENTAÇÕES EM URSAMAIOR 

 

3.1 Por entre “as salas de jogo da memória” 

 

Elas [as obras de arte] podem ser “alegres”, 

embora a vida seja “séria”, mas só podem ser 

lúdicas quando, em face de uma preocupação 

intensa com o absoluto, a própria vida perdeu a 

sua seriedade última. 

 

(BENJAMIN, 1984, p. 105. Adendo nosso.) 

 

 Como visto anteriormente, o Barroco caracterizou-se por ter sido um tempo 

de intenso luto social, devido às crises vivenciadas naquele período, sobretudo na 

Europa. Vimos também que a arte, procurando dar conta de representar aquelas 

situações críticas, sobretudo através das peças teatrais, denunciou a visão que se 

tinha da realidade de então, valendo-se, principalmente, da figura principesca que, 

acredita-se, sintetizava as tensões vivenciadas pela sociedade da época. Na ficção 

contemporânea, a questão do Trauer surge, dentre outras configurações, representada 

pelos excessos, excentricidades e situações críticas atualmente presentes em nossa 

sociedade, reproduzidas, por exemplo, nos sete enredos que compõem o romance 

Ursamaior.  

Tendo analisado a questão do Trauer, ou luto, que corresponde à reação de 

homens angustiados frente às crises de sua época, chega a vez de nos dedicar ao 

Spiel, ou jogo, a que cabe o papel de, sendo “um dado da cultura humana” (ÁVILA, 

1980, p. 23), tornar-se, pela mão do artista, “instrumento de rebeldia, de libertação, 

de afirmação perante a realidade que quer sufocá-lo e anular, pela pressão histórica, a 

sua plenitude de ser no mundo.” (Ibidem, p. 35). O sujeito a que se refere a citação 
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de Ávila é, especificamente, o artista do barroco, que “não se aliena ao jogar” 

(Ibidem), e cuja atitude frente ao jogo de sua arte verificamos refletida em certos 

artistas contemporâneos, como, por exemplo, Mário Cláudio.   

 A frase de Benjamin epigrafada confirma a necessidade do jogo frente às 

situações de crise, que se revelam quando o mundo parece ter perdido o seu sentido. 

Em nossa leitura, compreendemos que as atitudes tomadas pelas personagens de 

Ursamaior, de forma a dissimular a melancolia que faz delas seres enlutados, 

coadunam a necessidade de um “impulso lúdico” (Ibidem, p. 24), conceito do 

filósofo alemão Schiller, para quem tal impulso seria o motivo principal da criação 

estética. À visão filosófica schilleriana, que sustenta que toda atividade artística é, 

inerentemente, lúdica, soma-se a questão do “pacto lúdico”, sugerida por Affonso 

Ávila como sendo “a confluência natural e tácita, no ser social, dos impulsos 

individuais para o jogo.” (Ibidem, p. 26). Dessa forma, o exercício (ou o pacto) 

lúdico estende-se tanto à obra de arte quanto às necessidades humanas e, se 

compreendermos a atividade artística como um processo criativo, inerente à 

sobrevivência do homo sapiens, podemos verificar, em nossa “espécie”, a 

confirmação de sermos, como sugerido por Huizinga (1980), homines ludens
38

. O 

                                                             
38 De acordo com Calvão (2010, p. 61), o pacto lúdico “pode ser percebido não apenas em relação à 

obra de arte, mas também como fundamento das mais variadas atividades e instituições humanas, 

permeadas todas por uma antiquíssima tendência do homem para o jogo, considerado como dado 
essencial da cultura em sua mais ampla concepção. Esta é a visão antropológica do clássico estudo de 

Huizinga, para quem a realização artística seria uma entre as muitas manifestações do impulso lúdico 

primitivo, devidamente valorizada por ele na detalhada recuperação do percurso histórico da atividade 

poética, em que as semelhanças entre poesia e jogo são insistentemente ressaltadas, tanto pelos 

recursos formais, como ritmo ou rima, como pela 'própria estrutura da imaginação criadora’: ‘Seja no 

mito ou na lírica, no drama ou na epopeia, nas lendas de um passado remoto ou num romance 

moderno, a finalidade do escritor, consciente ou inconsciente, é criar uma tensão que ‘encante’ o leitor 

e o mantenha enfeitiçado.’ (HUIZINGA, Johan. Homo ludens. Tradução: João Paulo Monteiro. São 

Paulo: Perspectiva, 1980.)” 
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estudioso do Barroco chama-nos a atenção, ainda, para o fato de que, em nossa 

estrutura social, 

 

O conceito de jogo não será, portanto, (...), o do jogo-

entretenimento, do jogo-comprazimento ou do agonal, 

competitivo, manifestações primárias de uma impulsão vital 

que se tornará cada vez mais complexa, para sublimar-se, 

afinal, em nível simbólico ou criativo. A permutação, a 

interação, a mútua permeabilidade do lúdico no ser social 

vêm constituir também, a nosso ver, se não um dos suportes 

da veiculação de toda a linguagem do homem, pelo menos 

um conduto ponderável no processo comunicador de algumas 

das formas que ela assume. (Ibidem, p. 26) 

 

Voltando-nos ao romance, reconhecemos nas ações das personagens, ao 

longo de toda a narrativa, alguns impulsos lúdicos relacionados ao entretenimento, 

que igualmente dão conta da necessidade de distração que, sendo permeável à 

condição humana, torna viáveis os processos de comunicação – dentre eles o de 

discutir os conflitos da história e seus efeitos sobre os homens.
39

 Sendo assim, a 

escrita do romance, além de ratificar o impulso lúdico de suas personagens – figuras 

representativas da condição em que se encontra, atualmente, um grande número de 

indivíduos que, pressionados pela sociedade, carecem de algo que as ajude a 

sobreviver ao luto de suas existências –, evidencia o frequente gosto das obras de 

ficção contemporâneas pelo jogo, “pela escrita que se oferece ao leitor como desafio 

de descobertas” (CALVÃO, 2010, p. 58). Logo, esta obra de Mário Cláudio, como 

representante da arte de nossos dias, assume, em sua acentuada ludicidade, 

procedimentos dialógicos e metalinguísticos que parecem discutir os problemas de 

seu tempo e, também, o papel da literatura enquanto obra de arte, revelando um jogo 

                                                             
39 Como feito pelo Barroco histórico e como, acreditamos, nossa época “neobarroca” também o faz.  
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de construções relativizadoras e, principalmente, desestabilizadoras – uma vez que a 

realidade contemporânea dá mostras de que tudo é, também, relativo e instável. 

Esse sentido de jogo relacionado ao questionamento da realidade é estudado 

por Benjamin, em ODBA, pela via da cena teatral do Barroco
40

, que utilizou o 

espetáculo para comunicar o luto da história daquele período. Compreendendo as 

páginas de Ursamaior como palco, nele verificamos a representação de uma tensão 

bastante peculiar de nossos tempos. Esse espetáculo lutuoso, que traz à cena o 

padecimento de personagens agônicas, lança mão, primeiramente, através das ações 

dessas personagens, de jogos de entretenimento necessários ao luto de suas vidas 

que, em última análise, levam-nos a refletir sobre a condição do mundo atual. A 

segunda forma lúdica a ser praticada no romance diz respeito aos procedimentos de 

escrita utilizados, sobre os quais teremos a oportunidade de discutir na última parte 

deste capítulo, visto que, por ora, serão enfatizados os jogos empreendidos por 

algumas personagens, de forma a passar por suas situações de luto. 

A partir de sua loucura, Henrique, na cadeia, empreende jogos visando 

distrair-se do marasmo dos dias ali passados. Ele é destinado, assim como as demais 

personagens, a trabalhos internos oferecidos pela instituição criminal e, além dessas 

atividades oficiais, passa seus dias redigindo sua defesa, antes de ser julgado e, após 

a condenação, precisa lidar com o seu fracasso. Ele, então, dentre outras formas de 

jogo, procura emergir de seu luto fantasiando rumos para a estatueta de porco-do-

mar, com a qual se identificava, ou ainda imaginando-se superior aos demais 

detentos: “Eu seria diferente dos outros só até certo ponto, não conviria que me 

                                                             
40 “A secularização da história na cena do teatro exprime a mesma tendência metafísica, que levou, 

simultaneamente, a ciência exata a descobrir o cálculo infinitesimal. Nos dois casos, o movimento 

temporal é captado e analisado em uma imagem espacial. A imagem do palco, ou mais exatamente, da 

corte, se transforma na chave para a compreensão da história. Pois a corte é a cena mais interior. 

(BENJAMIN, 1980, p. 115) 
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distinguisse tanto que escapasse, se bem que no puro plano da imaginação, àquele 

universo de cimento e de ferro, capaz de uniformizar os homens.” (CLÁUDIO, 2000, 

p. 158). Vale ressaltar que todos os jogos empreendidos por Henrique, brevemente 

relacionados aqui ou na análise mais extensa que fizemos de sua narrativa, no 

capítulo 1, oferecem-se como meios de dissimular as consequências de sua loucura, 

sobretudo o fato de ter sido preso pelo cometimento do assassinato. Sendo assim, a 

personagem, em suas lembranças e saídas lúdicas, joga pela via da dissimulação e, 

por esse motivo, remete ao caráter igualmente dissimulado da escrita, por onde pode 

ter sua vida “reinventada”. Maria Theresa Abelha ensina-nos a esse respeito, e 

lembra-nos, indiretamente, dos procedimentos autorreferenciais frequentemente 

utilizados pelo autor de Ursamaior:  

 

(...) Tais episódios [especificamente os ocorridos próximos 

do dia do julgamento de Henrique] confirmam a questão da 

máscara (...) e salientam o poder criador da escrita, quando se 

encena a própria escrita do romance, na alusão à 

esferográfica que desliza pelas folhas brancas (p. 132).  

A história de Henrique é uma bem urdida arte irônica da 

dissimulatio de uma verdade que só pode se dar a conhecer 

pelo turbilhão movente de metáforas, como Nietzsche 

preconizara, adição infinita de relações transpostas para a 

retórica, como bem representa a imaginação de Henrique ao 

encenar o estudo microscópico do sangue de sua vítima e ao 

fazer disso a imagem da escrita (...): “À luz da lâmpada de 

vigia repetidamente se encena o espetáculo, assistido pelo 

espanto e pela doçura. E é um longo trecho que se desvenda 

de cada vez, se reduz a palavras que não sei proferir, se 

sumaria no gesto que executo” (p. 160), gesto da escrita que, 

mais que o possível disparo que a mão vingativa da vítima 

endereça contra o assassino, definitivamente o mata para 

engendrá-lo outro. (ALVES, 2006, p. 288. Adendo nosso 

entre colchetes.) 
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 O ponto de vista nietzschiano da ironia
41

 reafirma que a espécie de segunda 

realidade que Henrique criou, no espaço de sua imaginação, a fim de procurar vencer 

o luto da cadeia, não passaria de uma máscara dissimuladora do real, ironicamente 

necessária para que não sucumba às suas leis, o que se verifica, também, nas demais 

personagens. Além dessa possibilidade, em Henrique, especificamente, a questão da 

escrita surge como uma tentativa de reorganização do caos e de ataque ao sistema 

que o aprisiona. Primeiro, como dito, ele próprio redige sua defesa, a ser apresentada 

no dia do julgamento, e esse texto apresenta-se como uma maneira de justificar seu 

crime, sendo, em última análise, um espaço onde a realidade, passível de ser 

mascarada, é, por ele, reescrita a seu favor. As anotações tomadas pelos jornalistas 

que cobriram o julgamento, redigidas pela “esferográfica que não tinha parança” 

(CLÁUDIO, 2000, p. 132), contrariamente ao que a personagem idealizara, 

surpreenderam-no com um retrato sobre sua personalidade que ele afirma jamais ter 

escutado:  

 

Eram observações deste tipo, “os episódios verificados 

induzem a actos violentos”, “dificuldade em situar-se 

eticamente, em consequência da desestruturação do jogo 

pulsional”, “esteve a mentir durante cinquenta minutos”, “as 

dúvidas da família quanto ao aborto que ela levou a cabo” 

(Ibidem) 

 

Henrique faz menção ao ato da escrita em outro momento do romance, 

quando tem indeferido, pela administração da cadeia, o requerimento de uma 

                                                             
41 “Quando Nietzsche queria referir-se ao fenômeno da ironia, convocava a ideia clássica da 

dissimulatio e a traduzia pelo vocábulo “máscara”. A teoria nietzschiana da linguagem constitui uma 

afirmação sólida do fundamento da arte e de sua fulgurante e irônica imanência. A arte é uma procura, 

sempre deslocada, migrante sempre, de uma verdade que só se conhece pelo turbilhão movente de 

metáforas, de metonímias, de antropomorfismos, em suma, adição infinita de relações transpostas para 

a retórica, por ela ordenadas, dissimuladas, mascaradas. A arte da ironia não se cansa de por à prova a 

origem, a verdade, o absoluto, não deixa de demonstrar que as verdades não passam de ilusões, são 

apenas metáforas cristalizadas que olvidaram sua condição de mera retórica. (ALVES, 2006, p. 274) 
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máquina de escrever, negação que ele atribuiu ao fato de que “a ideia de que um 

simples recluso dispusesse de um mecanismo adequado a vasar em texto as 

operações da inteligência, usando-as como bandeira branca da liberdade e da 

rendição, imputava-lhes uma sintomática repugnância” (Ibidem, p. 158). A 

personagem dá voz, através de sua reflexão, à importância da escrita como forma de 

levante contra a realidade, e a sintomática negação desse mecanismo de 

extravasamento lembra-nos do papel opressor eficazmente desempenhado pela 

sociedade. O deferimento de um novo pedido, desta vez um microscópio, 

consolidam, enfim, a urgente necessidade de criação que Henrique tinha, como jogo 

necessário à criação de uma realidade que lhe fosse favorável. E, então, nesse novo 

mundo, onde ele poderia observar e controlar o “triunfo da morte” (Ibidem, p. 159), a 

personagem parece tomar as rédeas do jogo e, enfim, se convence “da viabilidade de 

alguma vingança contra um sistema que se tem na conta de inteiramente inatacável.” 

(Ibidem) 

O enredo de Gerardo evidencia, especialmente através do vocabulário 

relacionado ao teatro, o caráter lúdico da narrativa, e o vício nos jogos de azar, que 

tinha o poder de deslocar a personagem de sua entediante realidade para a excitação 

das apostas, acentua a questão dos impulsos lúdicos. Antes ou durante a prisão, esta 

personagem joga com a imaginação, ao considerar que as pessoas próximas a si, 

sejam seu primo e seu tio, sejam os companheiros da cadeia, situam-se “muito abaixo 

do seu nível e da sua ciência do Mundo” (Ibidem, p. 20), e é interessante notar que 

essa atitude de superioridade, que talvez possa ser interpretada como um mecanismo 

de defesa, uma das possíveis saídas lúdicas ao luto das personagens, surge em outros 

enredos do romance, como no de Henrique, anteriormente mencionado, ou no de 
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Rogério, o burlão, que se considerava dono de uma sabedoria digna de ser 

compartilhada, daí as cartas e conselhos que distribuía à juventude, em sua velhice.  

O vício de Gerardo pelos jogos confirma-se como fuga lúdica: se em um 

primeiro momento, a personagem é presa pelas consequências desse vício, na cadeia, 

ela permanece a jogar nas “salas de jogo da memória” (Ibidem, p. 37), como uma 

forma de passatempo e, principalmente, como uma forma de rebelar-se contra o 

sistema penitenciário que pode, apenas, aprisionar o seu corpo, deixando sua mente 

livre para fantasiar os enredos que lhe aprouverem. Em sua imaginação, a 

personagem era capaz de idealizar tanto o encontro com a família, quanto as formas 

de jogo que o atraíam, conforme pode ser lido no trecho anteriormente mencionado, 

que citamos, mais uma vez, abaixo: 

 

Começava a conhecer entretanto variadas modalidades de 

fortuna e azar, apostando comigo em como um dos reclusos 

seropositivos morreria antes, ou depois, de um outro 

igualmente contaminado, vaticinando o número de cigarros 

que me sobravam no maço, ou a quantidade de livros que 

seria requisitada, ou devolvida numa certa semana. E se não 

me proporcionavam tais charadas o jacto de adrenalina por 

que persistia em ansiar, garantiam-me contudo a ocupação 

que me estruturava o dia-a-dia, convencendo-me de que não 

desprezara os talentos com que fora predestinado, e cujo uso 

significava, independentemente de juízos morais, o percurso 

que me cabia executar neste Mundo. Verificava os triunfos e 

as derrotas com a objectividade do atleta que analisa as suas 

marcas, seguro do treino em que tão disciplinadamente 

reincidia, mas não se entusiasmava com semelhantes prazeres 

solitários o que se apegara como uma lapa aos dentros mais 

dentros de mim. (Ibidem, p. 38-39) 

 

 Contudo, insaciado com a simplicidade de suas apostas mentais, Gerardo 

passa a ocupar o tempo com o que considera um “projecto maior”, mas que sabe ser 

“em absoluto irrealizável” (Ibidem, p. 39), e que consiste em contar as horas para o 
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fictício, porém desejado, encontro com sua família. Consciente da impossibilidade de 

que isso se realize, a personagem parece ratificar a ideia cara ao Barroco de que não 

há salvação, mas alimenta o jogo capaz de distraí-lo de seu luto.  

 Já o enredo de Sérgio traz à tona, tematicamente, o jogo da dúvida que 

permeia toda a narrativa referente a essa personagem e solicita, de maneira mais 

explícita, um envolvimento maior do leitor. Dalva Calvão lembra-nos da tendência 

de retomada, na atualidade, das narrativas policiais, “gênero por excelência fundado 

na descoberta de enigmas a partir do estabelecimento de suposições.” (2010, p. 58). 

Logo, a incitação à participação do leitor, que é envolvido na dúvida que a 

personagem sugere, sobre ter ou não estuprado a esposa do açougueiro, expande o 

alcance dos jogos para o exterior da obra e faz lembrar a afirmação de Umberto Eco, 

quando nos ensina, em sua brilhante comparação, que “todo texto é uma máquina 

preguiçosa pedindo ao leitor que faça uma parte de seu trabalho. Que problema seria 

se um texto tivesse de dizer tudo que o receptor deve compreender – não terminaria 

nunca.” (ECO, 1994, p. 9) 

 Outro jogo manifestado na narrativa de Sérgio não é, propriamente, 

empreendido pela personagem, mas se faz representar pelos elementos cênicos e 

vocabulares que compõem este capítulo. A presença do grotesco, representada, neste 

caso, pelo comportamento sexual exacerbado e também pela caracterização 

exagerada dos cenários e das personagens, que se distanciam do ideal clássico de 

beleza, por exemplo, aproximam-se dos ambientes recriados pelas obras de arte 

típicas do Barroco. 

 Assim como a descrição do quarto e da aparência da “explosiva consorte” 

(CLÁUDIO, 2000, p. 51) do açougueiro, na narrativa de Sérgio, remete à apoteose 
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das cenas barrocas, outros elementos, tais como a linguagem pesada que permeia, 

além do caso de Sérgio, toda a obra, chegando, em determinados pontos da narrativa, 

a suscitar, no leitor, sentimentos negativos, como o asco e a pena, trazem à mente o 

ambiente barroco onde “a estrutura e o detalhe em última análise estão sempre 

carregados de história” (BENJAMIN, 1984, p. 204). Segundo Omar Calabrese, há, 

em nossa atualidade, que ele denomina neobarroca, à semelhança dos seiscentos, 

uma ordem estética e ideológica que lança mão do excesso em suas representações 

para dar conta da ruína do momento presente da história, que ostentaria a categoria 

marcadamente barroca de uma 

 

“estética do feio”. Monstros físicos e morais, obscenidades, 

embrutecimento, violência, não valem só pelo seu 

significado, valem também pela sua forma de expressão. 

Mais ainda: a transgressão no plano da superfície dos 

fenômenos torna-se praticamente fundamental, em nítido 

prejuízo da transgressão semântica, que é julgada como parte 

de uma dimensão ideológica provavelmente ultrapassada ou a 

ultrapassar. (CALABRESE, 1988, p. 75-76) 

 

Além da narrativa de Sérgio, os enredos de outras personagens denunciam, 

através de alguns de seus elementos textuais, a deformidade dos valores da 

sociedade, que vê no disforme uma possível representação de sua realidade. Assim, 

também a desidealização do encontro amoroso, como lido no capítulo referente a 

Rogério, o burlão (CLÁUDIO, 2000, p.115), a profusão de imagens de artistas que 

faziam com que Cristiana encontrasse, em seu quarto, um refúgio para o preconceito 

que sofria, por ser um transformista (Ibidem, p. 79), a referência à figura da mulher 

obesa, que surge no enredo de Albino, conforme mencionado no capítulo 1, ou ainda 

as cenas construídas sobre uma massa vocabular de palavras chulas e imagens 
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distantes do padrão clássico do belo, como, por exemplo, a terrível descrição do 

estupro de Jorge (Ibidem, p. 177-179), são cenas do romance que remetem, sendo 

este o produto de uma atividade criativa, a um artista que, como o do período 

barroco, “não se aliena ao jogar” e que, “sofreado pelas limitações da historicidade”, 

“alardeia não obstante isso nítida consciência de sua soberania como criador de 

formas e a exerce desenvoltamente, numa franca posição subjetivista” (ÁVILA, 

1980, p. 35).  

Gostaríamos de destacar o jogo empreendido por Jorge que, conforme já 

esboçado na análise do primeiro capítulo, consiste na escrita do romance. 

Evidentemente, o autor de Ursamaior, a quem deve ser atribuído todo o trabalho de 

criação, é Mário Cláudio; contudo, na realidade forjada pela obra, a autoria é 

revelada, ao final da leitura, como o jogo empreendido pela personagem que, ao 

procurar conviver com o luto da violência sofrida na cadeia e suas consequências, 

lança mão do exercício da escrita. Esse procedimento lúdico adotado por Jorge vale-

se do luto de outras personagens, sejam elas reais ou imaginárias
42

, e o ato de 

renomear as estrelas da constelação de Ursa Maior remete-nos à liberdade que a 

personagem tem de, impossibilitada de modificar sua vida, recriá-la, ao menos pela 

via ficcional.  

Mário Cláudio, o verdadeiro autor do romance, sabendo-se tão frágil quanto 

as personagens que retratou
43

, em seu processo de construção do texto, joga com 

figuras e palavras que recriam a imagem humana calcada na tensão entre a 

objetividade de sua condição mortal e a subjetividade que a impulsiona a sonhar, 

                                                             
42 Dentro dos limites do narrado. 

 
43 Sabe-se que Mário Cláudio realizou entrevistas, na prisão, com o homem que, na vida real, cometeu 

o crime que inspirou a personagem Henrique e, provavelmente, o autor também deve ter conhecido 

outros presos, cujos relatos podem ter-lhe ajudado a compor as demais ‘estrelas’ de Ursamaior. 
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concretizando, portanto, o “pacto lúdico”. A leitura de Ursamaior revela, além dos 

aqui mencionados, outros jogos empreendidos pelas sete personagens, e já referidos 

no nosso primeiro capítulo, dos quais depreendemos que os impulsos lúdicos, sempre 

cumprindo, na obra, o papel de mascarar a realidade, relacionam-se à questão de que 

o mundo, concebido como um local desprovido de sentido, assemelhar-se-ia ao 

teatro, local onde a vida não pode ser concebida senão como um sonho, temática a 

ser desenvolvida no capítulo seguinte.   
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3.2 Quando a vida é palco: theatrum mundi 

 

Na minha infância, acalentava o sonho de vir a 

lançar-me no mundo do cinema, mas só há pouco 

é que percebi que o cinema é o próprio mundo. 

 

(CLÁUDIO, 2000, p. 119) 

 

  

 José Antonio Maravall aponta a consciência social da crise em que estava 

submersa a Europa, sobretudo na primeira metade do século XVII, como a causa 

principal do pessimismo comum nas mentalidades daquele período. Embora já 

tenhamos esboçado, na parte 1.3 deste trabalho, um breve relatório sobre o Barroco, 

fazemos referência, aqui, novamente, às razões históricas que propiciaram a cultura 

seiscentista europeia, pois a questão do jogo, que agora se apresenta, diz respeito, 

também, a uma imagem típica do Barroco, que, por uma série de fatores, que 

procuraremos expor a seguir, vê no teatro uma forma de representação do mundo: a 

imagem do theatrum mundi. 

Dentre as obras de arte produzidas na Europa barroca, a peça do dramaturgo 

espanhol Calderón de La Barca, La vida es sueño
44

, datada da primeira metade do 

século XVII, é constantemente invocada nos textos teóricos sobre o período, visto 

                                                             
44 “Em A vida é sonho não há um só sonho posto em cena. Existe, sobretudo, o fingimento de que 

houve sonhos. Ainda que sejam causa do nó da trama principal da peça, os únicos sonhos durante o 

sono estão fora da ação que se passa no reino da Polônia: são os sonhos da rainha Clorinda, mulher de 
Basílio, rei, e mãe do príncipe encarcerado, Segismundo, que durante o parto, ‘entre ideias e delírios’ 

sonhou que daria a luz a um ‘monstro em forma de homem’ – o que ratificava a astrologia que 

presidiu o nascimento de Segismundo, herdeiro temido do trono de Basílio. Quem narra esse sonho 

retrospectivamente é este mesmo rei, ao explicar para seus sobrinhos e pretensos herdeiros, Astolfo e 

Estrela, a verdade sobre Segismundo e seus planos de libertá-lo, por um dia, da sua prisão na torre. 

Mas o fará por um estratagema engenhoso, drogando-o, e levando ao palácio para despertar, pois 

assim, caso se cumpra o vaticínio, e os delírios de sua falecida mulher se confirmem verdadeiros, 

Segismundo seria novamente drogado, devolvido ao cárcere e acharia que, na verdade, seu dia como 

príncipe não passara de um sonho. O sonho aqui é um artifício empregado por um rei que pretende 

verificar se vaticínios podem definir a sucessão e o futuro de seu reino. (...)” (BARCA, 2007, p. 20) 
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que cumpre exemplarmente o papel de encenar a ideia corrente, entre os séculos XVI 

e XVII, “de que a vigília, a ação humana, não passava de ilusão e que, como os 

sonhos, que se dissipam com o dia, a vida se dissiparia com a noite ou sono da 

morte.” (LIMA & VALLE, in: BARCA, 2007, p. 14). As palavras do texto 

introdutório da peça calderoniana, de Luís Filipe Lima e Ricardo Valle, seguem 

explicando que: 

 

O sonho é, no repertório de lugares do século XVII, 

comparável ao teatro, o que também foi tema na obra de 

Calderón, em El gran teatro del mundo. O teatro, como o 

sonho, encena imagens fictícias, porque fingidas pela 

fantasia, e remete a alma a imagens da vida e da vigília. (...) 

O teatro era também encenação fingida de ações imaginadas 

que apareciam para o público relacionadas ao mundo vivido, 

como necessidade e verossimilhança. Mais importante, tanto 

o sonho como o teatro, usados como exemplum, deviam 

alertar os seus homens a cerca [sic.] dos enganos do mundo 

vivido, pois, ao fim, também ele não é senão uma profusão de 

imagens sem sentido e fingidas.  (Ibidem, p. 15-16. Adendo 

nosso)  

 

 A questão do theatrum mundi, exemplificada pela peça de Calderón de La 

Barca, também se faz presente no âmbito de Ursamaior, mas antes de voltarmos 

nossos olhos para o romance, é preciso compreender, primeiramente, os fatores que 

levaram o homem do Barroco a considerar o mundo como um palco e, para isso, 

elegemos como base teórica o texto de Maravall supracitado. O historiador espanhol 

reafirma a tragicidade que caracterizou o século XVII na Europa, sobretudo na 

Espanha, país em que concentra sua pesquisa, e dá a compreender que as vastas 

mudanças pelas quais a sociedade daquele período passou estariam atreladas ao 

tópico da “loucura do mundo” (MARAVALL, 1997, p. 248), ilustrado pela 
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recorrente figura, no teatro barroco espanhol, do bufão
45

. A crise econômica, 

fantasma que aterrorizou a Europa naquele século, foi agravada pela consequente 

crise social, e a sensação de “desconcerto” (Ibidem, p. 250), em voga no período 

barroco, deve-se, principalmente, ao tópico da loucura do mundo (Ibidem): “Quando 

o homem do Barroco fala do ‘mundo louco’, traduz  nesse tópico toda uma série de 

experiências concretas”, quase sempre relacionadas à crise na economia, que levou 

às alturas a inflação, na época, detonando outras crises. “Sem reduzir a um estreito 

determinismo econômico, pensemos que um fator decisivo no desencadeamento 

dessa confusa loucura do Barroco é o sentimento que revela a exclamação de 

Barrionuevo: ‘não há propriedade segura’.” (Ibidem, p. 250).  

 Outra imagem que ilustra a já mencionada perda de sentido, gerada pelo luto 

da crise, é o tópico do “mundo às avessas” (Ibidem, p. 251), que Maravall aponta 

como uma forma de protesto social frente ao sentimento generalizado de 

instabilidade e mutabilidade, evidenciado pela grande crise econômica e pelas crises 

sociais que dela derivaram.  

A essas imagens, somam-se as visões do mundo como “confuso labirinto”, 

como “grande praça” e como “grande estalagem” (Ibidem, p. 253-254) que, 

respectivamente, justificavam-se: pela possibilidade constante de perder-se no 

mundo, devido à sua então (des)organização; por ser o mundo um local confuso, 

onde todos, sem regra, encontram-se e sabem o que com os outros acontece, não 

                                                             
45 “Pensemos no teatro – documento da mais plena significação barroca – quem revela as coisas em 

todo o seu desarranjo moral e social é o ‘gracioso’, reiteradamente apresentado como a figura do 

louco: ‘Que louco excede a este louco?’, pondera sobre um deles Lope de Vega (Lo Cierto por lo 

Dudoso). Suspeitamos que também se deve atribuir a esse aspecto da visão do mundo a repulsiva 

prática de servir-se de bufões, empregada pela Corte espanhola com mais desmedida que em qualquer 

outra parte. Qualquer que seja o eco que, em tal uso, possa persistir de um antecedente clássico latino 

– seria o caso de sustentar que se trata de uma mostra de humanismo? –, do mesmo modo como o 

vemos mencionado no diálogo De Constantia Sapientis de Sêneca (11.2-3), o gosto pelos bufões, no 

século XVII, decorre do fato de se ver neles um cômico testemunho do disparate e desconcerto do 

mundo. (MARAVALL, 1997, p. 249) 
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havendo espaço para a intimidade e, finalmente, por o mundo hospedar a brevidade 

da passagem humana, em seu ir e vir cheio de enganos, onde “o sábio descansa com 

o peregrino” (Ibidem, p. 254), e onde também se aprendem as artimanhas e recursos 

necessários à defesa da vida. Ainda de acordo com essa última imagem, o mundo 

também era considerado a “Universidade de passageiros cursantes desta vida”, 

segundo Fernández de Ribera, citado por José Antonio Maravall (p. 254). 

 O conhecido tema do “mundo como teatro” (Ibidem, p. 255) parece integrar 

os aspectos anteriormente enumerados, constituindo uma metáfora bastante eficaz do 

sentimento provocado, na sociedade europeia, pelo momento de crise vivenciado no 

século XVII. O historiador verifica reunidas, no tópico do mundo como teatro, as 

demais imagens oriundas do Barroco, assim comprovando o fato de que, para o 

homem seiscentista, o mundo não passava de um grande jogo: 

 

Primeiro, o caráter transitório do papel designado a cada um, 

que somente se goza ou se sofre durante uma representação. 

Segundo, o rodízio na distribuição de papéis, de maneira que 

o que hoje é um amanhã será outro. Terceiro, sua condição 

aparencial, nunca substancial, de modo que aquilo que se 

aparenta ser – sobretudo para consolo dos que sustentam os 

papéis inferiores – não afeta o núcleo último da pessoa, mas 

fica na superfície do aparente, frequentemente em flagrante 

contradição com o ser e o valer de cada um. (Ibidem) 

 

Sendo assim, acreditamos ser viável compreender alguns pontos do romance 

Ursamaior como configurações da visão barroca do mundo como teatro e, de 

maneira flagrante, o trecho que epigrafa este subcapítulo, pertencente à narrativa de 

Rogério, o burlão, parece ilustrar esta questão. O fato de que a personagem, na 

retrospectiva que faz de sua vida, conclui que “o cinema é o próprio Mundo” 

confirma a dissimulação que caracteriza o seu jogo de fingir ser quem não é e faz 
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dela, acreditamos, a grande representação do tópico do mundo como teatro na obra. 

Rogério encarna, na narrativa, um papel transitório, que, de simples cabeleireiro, 

transforma-se, pela dança, em um indivíduo elegante; tem, também, consciência de 

que sua essência é mascarada em detrimento da imagem que construiu para si, 

intentando agir como as personagens dos filmes dos anos cinquenta que o atraíam e, 

finalmente, segundo Alves, preferindo “o texto à vida” (ALVES, 2006, p. 301), já 

que a personagem transforma esta através das possíveis recriações daquele, ou seja, 

dos enredos que inventa. Logo, temos que Rogério prefere, como mais uma forma de 

jogo, encarar sua vida como um palco, ou, sendo fiéis ao texto, como um filme, visto 

que apenas assim poderia encenar a personagem refinada que, na verdade, desejava 

ser. Trechos do capítulo referente ao burlão confirmam esse jogo ao incluírem, de 

forma a acompanhar a encenação de Rogério, vocabulário e referências a 

personalidades que remetem ao mundo do cinema: “Passam rápidos cenários pela 

memória do homem (...)” (CLÁUDIO, 2000, p. 107), “(...) até se decidir a meter 

meia dúzia de pertences na mala, e a instalar-se no hotel à beira-mar, quase deserto 

na época baixa que se atravessa, e negando-lhe o palco por isso onde planeara 

triunfar.” (Ibidem, p. 109), “Surgia-me a Esther Williams, (...) a Linda Darnell, (...) a 

Ava Gardner, (...).” (Ibidem, p. 117), dentre outros. Entretanto, a afirmação que 

precede a conclusão de Rogério mencionada na epígrafe –  

 

Gastei sessenta anos, sessenta anos bem contados, a aprender 

que o mais importante consiste em parecermos o que não 

somos. Nascemos para um destino que na maioria dos casos 

não corresponde ao que ambicionamos, a nossa obrigação 

equivale a modificá-lo de acordo com o que julgamos que 

mais nos convém. (Ibidem, p. 119) 
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 – esclarece que a personagem, ciente de sua transitoriedade e sofrendo com o 

desconcerto do mundo, que parece organizar-se como um confuso labirinto, tornando 

seus objetivos inacessíveis, lança mão do fingimento, ou seja, da representação de 

um papel, visto que apenas pode gozar da vida o que “entre sonhos”, ou em sua 

fantasia, “se goza”
46

. 

 De forma um pouco menos marcada, outras personagens trazem à tona, em 

seus jogos, a questão do theatrum mundi, como é o caso de Gerardo e de Cristiana. O 

primeiro, conforme já comentado, à semelhança de Rogério, encara sua vida como 

um teatro, porém considera seu cotidiano um “pobre espetáculo”. Assim como a 

narrativa do burlão, o texto do viciado nos jogos de azar apropria-se de um 

vocabulário relacionado ao teatro, evidenciando que a personagem, fazendo correr o 

“pano de cena” (Ibidem, p. 21) de sua vida, escapa, pela via da imaginação (e, 

portanto, “goza na vida o que entre sonhos se goza”) do papel que nela lhe fora 

destinado, lançando mão, também, da representação.  

Já Cristiana, o transformista, leva a cabo a questão do mundo como teatro por 

sua sintomática profissão: como atriz, a personagem permanentemente joga com a 

questão da dissimulação, ultrapassando os limites do palco-ofício, para encenar, 

também, na vida, como se esta fosse um palco. Primeiramente, Cristiana, sendo 

homem, encena o papel de uma mulher: por ser transformista, somente ele era capaz 

de compreender “na verdade o que uma mulher é capaz de padecer” (Ibidem, p. 94). 

Em segundo lugar, a personagem, tendo de fato trabalhado como atriz, primava, 

ironicamente, pela originalidade, ao contrário do que fazia em sua vida que, inserida 

                                                             
46 Retomamos, aqui, o trecho de A vida é sonho que serve de epígrafe a este trabalho.  
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no contexto do theatrum mundi, fundamenta-se em uma base de fingimento. 

Cristiana afirma, a respeito de suas apresentações: 

 

Um espetáculo era uma trabalheira que consumia muitíssimo 

tempo de programação. Estudava as minhas figuras com o 

maior cuidado antes de as levar ao palco, e quando chegava a 

altura, sempre nervosa, sentia dentro de mim a certeza de que 

correria pelo melhor. Os meus números não eram vulgares 

porque também não era uma artista vulgar, gostava de tornar 

as actuações tão originais quanto possível, enriquecendo-as 

com pormenores de que essa cambada que anda por aí nem se 

lembraria. (Ibidem, p. 86) 

 

 Em sua chegada à cadeia, a personagem afirma ter se sentido “como se 

participasse num espetáculo, mas sem poder ver o público, aclamada pela minha 

[sua] actuação, apetecida por aqueles brutos, mortos de fominha.” (Ibidem, p. 90. 

Adendo nosso) e, assim, dando relevo, novamente, à questão da encenação, Cristiana 

fecha seu relato afirmando que, de maneira a dissimular o seu luto, faz da cela um 

palco onde, diferentemente de seus espetáculos, que ela afirmava, como vimos 

acima, não serem vulgares, “arregaço[a] a calça, a desvendar a perna, afinfo[a] duas 

sapatadas no cu, entretenho [entretém] o pessoal, cantando estas coplas, ‘A clavel y a 

nardo El aire me olia, quando tu a mi puerta dejaste el caballo’.” (Ibidem, p. 95. 

Adendos nossos). 

 A partir dos trechos e das ideias referentes às personagens destacadas nesta 

análise, confirmamos, desta vez através da imagem tipicamente barroca do mundo 

como teatro, a aproximação entre o Barroco e certas tendências da ficção 

contemporânea, especialmente seus procedimentos acentuadamente lúdicos. Walter 

Benjamin, dissertando sobre a prática teatral secularizada do Barroco, afirma: 
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Ela acentuava ostensivamente o momento lúdico do drama, e 

só permitia à transcendência dizer sua última palavra na 

camuflagem mundana do espetáculo dentro do espetáculo. 

Nem sempre essa técnica é evidente, como quando um palco 

era posto no palco, ou quando um auditório era incluído na 

cena. No entanto, a instância que salva e redime, para o teatro 

da sociedade profana, residia unicamente numa reflexão 

paradoxal sobre o espetáculo e a ilusão, e era isso que fazia 

dele um teatro “romântico”. (...) A dedicatória de Sophonisbe 

contém contínuas variações sobre esse tema: “Assim com a 

vida dos mortais começa com folguedos infantis, ela termina 

igualmente com jogos efêmeros. Como Roma celebrou com 

jogos o dia em que Augusto nasceu, o corpo da vítima será 

sepultado com jogos e pompas... Sansão, cego, caminha, 

brincando, até seu túmulo; e nossa cura existência não é mais 

que um poema, uma peça que em uns entram e outros saem; 

com lágrimas ela começa, e com prantos ela acaba. Depois da 

nossa morte, o tempo costuma brincar conosco, enquanto os 

vermes devoram nossos cadáveres em decomposição”. 

(BENJAMIN, 1984, p. 105-106) 

 

 A imobilidade que caracteriza a visão do mundo como um grande espetáculo 

justifica, de um só golpe, a inércia do homem barroco que, ciente de sua 

transitoriedade, não se levanta em protesto contra o que considera errado ou 

prejudicial. As personagens de Ursamaior, em seus lutos diários, empreenderam 

jogos que, dissimulando suas realidades, isolaram-nas na prisão; impossibilitadas de 

saírem da cadeia, agem, porém, de maneira discreta, continuando a utilizar, para isso, 

as armas da imaginação, que lhes favorece encenar, no palco de suas vidas enlutadas, 

a realidade que desejariam. 

Logo, acreditamos que o livro de Mário Cláudio, obra de arte e, portanto, 

espetáculo que encena, em meio às suas páginas, espetáculos outros – neste caso, 

sete espetáculos, referentes às sete estrelas da constelação de Ursamaior – quer 

mostrar-nos, através de um grande jogo literário, que a arte, miniaturizando a 

realidade, é capaz de representá-la e discuti-la. O caráter lúdico da escrita, que parece 
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questionar, através da imitação da realidade, o seu papel enquanto obra de arte, 

manifesta-se em variados momentos da narrativa, sendo este o tópico que 

procuraremos abordar a seguir, ao buscarmos verificar de que maneira a linguagem 

e, de forma específica, os procedimentos utilizados na escrita do romance, convidam 

o leitor a entrar no texto, captando alguns dos jogos nele propostos.  
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3.3 Os jogos e as máscaras da linguagem 

 

Tu, que me lês, estás seguro de entender minha 

linguagem? 

 

(BORGES, 2007, p. 78) 

 

 A análise de Ursamaior sob a ótica do Trauerspiel possibilitou-nos verificar 

que os jogos empreendidos pelas sete personagens, além de, tematicamente, 

distanciarem-nas de suas realidades enlutadas, cumprem seu papel, também 

formalmente, através dos múltiplos jogos de linguagem depreendidos da leitura. A 

característica lúdica da literatura, nas obras de Mário Cláudio como um todo, revela-

se de maneira aguçada, haja vista a exemplar habilidade do escritor com o manejo 

das palavras que, utilizadas como armas
47

, extrapolam a superfície do texto, fazendo 

emergir dele duplos questionamentos: acerca de seu presente e, sobretudo, acerca da 

(in)capacidade da literatura de transformá-lo.  Assim, 

 

Construindo seus textos como uma espécie de quebra-cabeça, 

solicitando dos leitores remontagens e descobertas, Mário 

Cláudio situa seu trabalho no quadro das produções 

contemporâneas explicitamente conscientes e evidenciadoras 

da constituição ilusória do objeto artístico, de sua composição 

como algo que claramente se assume como construção, assim 

se opondo a uma pretensão mimética, à ocultação de sua 

própria natureza ficcional. (CALVÃO, 2010, p. 57) 

 

 Em Ursamaior, de maneira especial, alguns jogos de linguagem chamaram 

nossa atenção e, dentre as muitas possibilidades oferecidas pelo romance, 

destacamos, a seguir, algumas das estratégias textuais que, envolvendo-nos, enquanto 

                                                             
47 Não à moda explícita de alguns Neorrealistas, mas sob uma roupagem experimental que se justifica, 

principalmente, por questões autorreferenciais. 
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leitores, na obra, propiciaram-nos reconhecer que “a descrença na verdade e a 

simultânea aposta na credibilidade do fingimento” instituem, como única realidade 

possível, dado o luto da vida – em que inclusive e, principalmente, o artista, devido à 

sua extrema capacidade de percebê-lo, encontra-se mergulhado –, “a sua própria e 

cintilante capacidade de fazer sentido.” (ALVES, 2006, p. 275) 

 Ora, o fingimento depreendido de Ursamaior remonta ao fingimento 

pessoano, no sentido de que, representando a loucura de nosso mundo, o romance, ao 

denunciar a realidade, afirma como única verdade a ficção que, como jogo, é criada 

para tornar a vida possível. Levemos em consideração, por exemplo, aquele que, ao 

final do livro, afirma-se como o narrador das sete histórias contadas no romance. Em 

primeiro lugar, o jogo empreendido por Jorge, de modo a vencer o seu luto, traz a 

realidade, literalmente, ao plano da escrita, visto que, traumatizado, “aos poucos e 

poucos” (CLÁUDIO, 2000, p. 180) perde seu medo da vida, fingindo reinventá-la 

através da palavra. Essa atitude metaliterária, artifício, conforme já comentado, 

recorrentemente utilizado por Mário Cláudio, renova a questão do fingimento, 

brilhantemente trabalhada por Fernando Pessoa, visto que produz uma escrita que 

finge ser escrita, sendo fingida, também, a realidade reproduzida, a fim de, desta 

forma, organizar os problemas da realidade e, assim como faz Jorge, buscar aprender 

a conviver com eles. 

 Outra questão que discutimos são os jogos de linguagem que, ao buscarem 

reproduzir alguns efeitos do cinema na escrita, não apenas põem em diálogo duas 

formas de arte, como também reafirmam o caráter ficcional da escrita. Sobretudo na 

narrativa da personagem principalmente focalizada, Henrique,  
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(...) há um intencional investimento nos efeitos 

cinematográficos, de caris hollywoodiano, a Tarantino, talvez 

porque esse cineasta tem perseguido o apagamento do 

referencial que lhe serve de base para a composição de 

histórias de violência e morte. (ALVES, 2006, p. 282) 

  

 Logo, a aceleração/ desaceleração das passagens narradas, que acompanham 

as passadas da personagem, os ruídos que lhe servem de fundo, a aumentar o 

suspense da narrativa do assassinato, o movimento da “câmera”, que desliza, através 

da escrita, em cenas que remetem a técnicas como o zoom, o travelling e a câmera 

lenta, conforme já apontamos no primeiro capítulo, são elementos que, ainda 

segundo Theresa Abelha (Ibidem), sugerem o apagamento do real, visto que a 

literatura, imitando a linguagem do cinema, ou seja, apropriando-se de um protocolo 

exterior, ocupa um lugar que não é o seu, relativizando qualquer possibilidade de 

certeza. Sendo o texto, desde sua gênese, concebido como algo baseado no 

fingimento, como poderemos nós, leitores atentos aos seus indícios, considerarmos 

verdadeiros os fatos narrados, mesmo sendo eles tão próximos de nossa realidade? 

Ou ainda: como poderemos nós acreditar que a arte, ao discutir tais problemas, o faz 

com a certeza de que poderá vencer esses lutos e desafios? 

A resposta para essa pergunta parece dissolver-se, assim como se dissolvem 

as certezas fingidas, ao longo da narrativa, por exemplo, a contar da capa do romance 

(Vide anexo 2).  Primeiramente, temos o título que, como já comentado, modifica o 

referente – a constelação de Ursa Maior –, através da união entre o substantivo e o 

adjetivo, que gera um único vocábulo, nomeador da nova constelação: uma espécie 

de “re-constelação”, denotando a tentativa de recriar a realidade, de forma que ela 

possa ser discutida e, na medida do possível, compreendida. 



 

162 
 

Além do título, a imagem da capa revela-se nova fonte de ambiguidade, visto 

que a fotografia do escritor Mário Cláudio, que posa em frente a um muro de pedra, 

fixada em nossa memória, remete-nos, com o desenrolar da leitura, aos muros da 

prisão onde se encontram, no presente da narrativa, as sete ‘estrelas’. A questão é 

extremada quando, no enredo de Cristiana – aliás, jogo dentro do jogo de escrita –, 

lemos sobre a figura de um “escritor”, de quem a personagem “não conseguia desviar 

a vista” (CLÁUDIO, 2000, p. 91). A figura descrita para representar o “dedo do 

anel” (Ibidem), batizada de Mário, coincide com a ilustração da capa e, portanto, 

com a imagem de Mário Cláudio, figura cívica que, oferecendo-se como personagem 

da obra que escreve, reiterando sua pretensa condição de personagem tanto na capa 

quanto no enredo criado por Cristiana, sua companheira de elenco e, finalmente, 

responsabilizando uma das personagens, Jorge, pela escrita de todo o universo 

narrado, coloca-se, ao mesmo tempo, interna e externamente ao romance. Esse jogo, 

em que o autor adota uma postura irônica com relação à sua obra, tem a finalidade de  

 

ressaltar a migração da vida para o texto, da verdade para o 

fingimento, de salientar a dissimulação, de revelar a 

afirmação barthesiana de que todo fato comentado com a 

única função de exercício do símbolo se torna escrita para 

fins intransitivos, lugar “aonde vem perder-se toda a 

identidade, a começar precisamente pela do corpo que 

escreve” (ALVES, 2006, p. 280) 

 

 A questão cronológico-espacial também parece jogar com a realidade um 

jogo de esconder, visto que a única referência que temos sobre onde ou quando o 

romance estaria localizado está na pretensa base histórica sobre a qual se debruça a 

escrita do romance. O crime de Henrique, como sabemos, é baseado em uma história 

real, ocorrida na cidade do Porto; entretanto, os fatos e os relatos constituintes do 
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romance aproximam-se não apenas desse, mas de um sem fim de situações bastante 

comuns aos dias atuais, independente do local onde possam vir a ocorrer. Portanto, a 

escrita do romance toma ares universais, visto que traduz, através dos enredos das 

sete personagens, questões que se confundem com o luto que, sabemos, caracteriza a 

realidade atual do mundo ocidental.  

 Cada uma das personagens, da maneira como se apresentam, ou seja, 

complementando uma narração impessoal que se limita a registrar o momento 

flagrante dos crimes por elas cometidos, parecem colaborar para o sentido de 

fingimento depreendido do romance, visto que seus relatos funcionam como 

justificativas para suas atitudes criminosas. Os leitores, então, envolvidos no jogo de 

considerá-las ou não culpadas, são levados a assumir, também, um pacto lúdico com 

o narrado, visto que podem, assim como a sociedade, puni-los por seus atos, ou, de 

maneira compreensiva e, sobretudo, reflexiva, pensar que a sociedade, pela 

característica opressora que, aos moldes do Barroco, produz seres enlutados em suas 

múltiplas prisões, é, enfim, a grande culpada por, de certa forma, gerar seus 

criminosos.  

 Enfim, do vasto universo de jogos de linguagem que se apresentam, em 

Ursamaior, como convites a uma leitura tão lúdica quanto reflexiva, parece-nos, já 

alcançando o final de nossa análise, que a atitude de relativização das certezas 

autorais e narradas que, em geral, foram evidenciadas no decorrer deste trabalho, traz 

ao cerne da discussão a consciência crítica que, característica ímpar da escrita 

marioclaudiana, a todo tempo, faz com que a palavra experimente o sabor enlutado 

da realidade. Logo, o ludismo da forma com que a escrita é organizada, em última 

análise, como um labirinto em que verdade e fingimento se confundem, parece 
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brincar com questões bastante sérias que, discutidas à luz da experimentação do real, 

pela via do ficcional, fazem da literatura o palco onde a realidade pode ser, enfim, 

pensada, discutida e, conforme possível, transformada. 

 Muitos foram os jogos empreendidos pelas figuras do romance, como já 

exaustivamente dito, de forma a vencerem seus lutos, mas acreditamos, contudo, que 

o grande jogo, a “jogada de mestre”, tenha sido a generalizada brincadeira de 

esconder a que foi submetida a comunidade interpretativa
48

 de Ursamaior. No 

romance, autor, leitor, personagens e, também, toda a realidade representada na obra, 

fazem de sua característica metaficcional um espaço de discussão da escrita como 

veiculadora de sentidos sobre o mundo, da maneira como atualmente se apresenta.  

Walter Benjamin, em uma das muitíssimas colagens que ajudam a compor 

Origem do drama barroco alemão, cita Ritter: “Verdadeiramente, a Criação inteira é 

linguagem, e portanto criada literalmente pela palavra, a palavra criada e criadora... 

A letra está indissoluvelmente ligada a essa palavra, em geral e no particular.” 

(BENJAMIN, 1984, p. 235). As palavras do físico alemão, sob a visão benjaminiana, 

ajudam-nos a pensar sobre a escrita como re-criação e diálogo com as questões 

filosóficas que movem a realidade. Sendo assim, verificamos nos jogos propostos em 

Ursamaior a tentativa de compreender o mundo e a linguagem sem que, de maneira 

impositiva, seu autor obrigue-nos, leitores, a esta ou aquela interpretação. Ao 

contrário, ironizando sua dupla função de autor e cidadão e, portanto, jogador 

enlutado, faz da arte literária, por sua inerente ludicidade, um campo aberto às 

reflexões sobre o luto diário.  

 

                                                             
48 Retomar, se necessário, a página 14 deste trabalho, onde mencionamos, a expressão. 
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CONCLUSÃO 

 

A organização da palavra comunica-se ao nosso 

espírito e o leva, primeiro, a se organizar; em 

seguida, a organizar o mundo.  

 

(CANDIDO, 1989, p. 114) 

 

  

 A sensibilidade de Mário Cláudio para fazer as palavras se comunicarem com 

o espírito humano, captando suas necessidades e urgências, já havia se mostrado, 

desde o primeiro contato com a sua produção artística, na já distante (e então 

despreparada) leitura de Amadeo, quando pudemos, de fato, sentir que aqueles 

parágrafos, aparentemente confusos e labirínticos, de certa forma, eram familiares.  

 Ao final desta pesquisa e, portanto, portadores de uma bagagem teórica, 

crítica e literária bastante mais amadurecida (mas sempre em construção), somos 

capazes de reconhecer, naquela inicial sensação de familiaridade, motivadora da 

desconcertante curiosidade pela escrita marioclaudiana, a postura lúdica de um artista 

que, atento à realidade de seu tempo, comunica, em seus procedimentos de escrita, 

aos espíritos assemelhadamente inquietos, sobre a loucura desta época em que, 

constatamos, vivenciam-se diariamente espetáculos lutuosos.  

 As palavras de Antonio Candido que, em última análise, indicam a literatura 

como direito humano, levam-nos a refletir sobre uma série de fatores que são 

impostos pela sociedade como regras que definem, nem sempre justamente, o papel a 

ser representado por cada um em suas cenas diárias: há o rico e o pobre, o intelectual 

e o ignorante, o manipulado e o subversor, assim como, em Ursamaior, há a prisão e 

os criminosos. Portanto, constatamos ser sintomática a presença de elementos tão 
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reais em uma narrativa que, como vimos, fundamenta-se em questões que remetem 

ao fingimento e à máscara. 

 Nossa proposta de pesquisa, em princípio, baseava-se na possível “recaída” 

do Barroco nos dias atuais, o que se faria representar, dentre outros, através das 

manifestações artísticas denominadas neobarrocas, título que, enfim, consideramos 

pertinente à ficção contemporânea, de que a obra Ursamaior, analisada, 

principalmente, sob a ótica de teóricos do Barroco e do Neobarroco, concluímos ser 

representante.  

 Dentre as fontes pesquisadas, o texto Origem do drama barroco alemão, de 

Walter Benjamin, desde o princípio do trabalho, apontou-nos o Trauer (luto) e o 

Spiel (jogo) como caminhos viáveis para a interpretação da obra que, por essas vias, 

confirmamos trazer à tona elementos e temas caros à cultura do Barroco. Entretanto, 

nossa análise, acreditamos, extrapolou o limite temático e, de maneira cíclica (e, a 

propósito, bastante barroca), atingiu a forma para, então, retomar, sob uma outra 

perspectiva, os temas inicialmente abordados na obra. O oroboro, imagem da 

serpente que morde a própria cauda, em que vimos se transformar nossa leitura de 

Ursamaior, justifica-se pela constatação de que, ao abordar tematicamente o luto em 

que, invariavelmente, as sete personagens do romance vivam mergulhadas, a escrita 

assume, em sua forma exacerbadamente lúdica, um pacto semelhante ao firmado por 

tais personagens que, conscientes da impossibilidade de modificarem suas realidades, 

não hesitaram em empreender jogos para distraí-las de suas respectivas tensões. 

Logo, jogando com a palavra e, portanto, com a forma, a escrita de Ursamaior 

remete-nos a uma temática que, nos dias de hoje, torna-se de urgente reflexão: os 
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jogos de poder de nossa sociedade que produz, incansavelmente, outros Jorges, 

Henriques e demais ‘estrelas’, cujo único brilho é a capacidade de jogar/ sonhar.  

 Por conseguinte, acreditamos ter verificado que os procedimentos estéticos 

adotados pela autoria do romance corroboram e, significativamente, ilustram a 

necessidade do jogo para a passagem pelo luto da vida, elemento tipicamente 

barroco, através de seu caráter metaficcional que, consciente de seu papel, manifesta, 

no palco da literatura, a tristeza de saber-se, como o príncipe do teatro do século 

XVII, ao mesmo tempo, sabedor de sua impotência e desejoso de mudança.  

 Esperamos, por fim, que, sabendo-nos impossibilitados, pela mesquinhez de 

nossa condição humana, possamos (e desejemos), em nossa vigília consciente, 

desvendar as labirínticas constelações de nossas realidades para, mesmo que em 

nossos sonhos, abrirmos sempre mais janelas para a noite. Assim, talvez, possamos 

reconhecer (e, comandantes de nossos destinos, renomear) aquela estrela “mais à 

frente”, “mais brilhante”, e que nos “aponta o Norte”. (CLÁUDIO, 2000, p. 180). 
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1 

 

 

Reinvenção 

Cecília Meireles 

 

 

 

A vida só é possível 

reinventada. 

 

Anda o sol pelas campinas 

e passeia a mão dourada 

pelas águas, pelas folhas. . . 

Ah! Tudo bolhas 

que vêm de fundas piscinas 

de ilusionismo... – mais nada. 

 

Mas a vida, a vida, a vida, 

a vida só é possível 

reinventada. 

 

Vem a lua, vem, retira 

as algemas dos meus braços. 

Projeto-me por espaços 

cheios da tua Figura. 

Tudo mentira! Mentira 

da lua, na noite escura. 

 

Não te encontro, não te alcanço... 

Só - no tempo equilibrada, 

desprendo-me do balanço 

que além do tempo me leva. 

Só - na treva, 

fico: recebida e dada. 

 

Porque a vida, a vida, a vida, 

a vida só é possível 

reinventada. 

 

(MEIRELES, 1982, p. 247) 
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Anexo 2 

 

 

 

Capa da edição utilizada neste trabalho de Ursamaior. 
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