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Pai e mãe como se revela o Porto, ora oferecendo um colo húmido de 
dolências, ora um receio de afagos que apenas se esboçam, que diversa 

etiqueta lhe caberá, mestiça de dois princípios, senão esta que lhe apus, 

pátria do chão que me viu nascer, mátria do fogo que me há-de queimar? 

(CLÁUDIO, 2001, p. 20). 
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RESUMO 

 

 

Este trabalho se propõe a analisar quatro obras de Mário Cláudio tecidas, de modo 

mais explícito, ao redor da casa familiar do escritor. A Quinta das Virtudes, Tocata para dois 

clarins e O Pórtico da Glória, romances publicados na década de 1990, compõem o que pode 

ser denominado de trilogia familiar, por se voltarem, respectivamente, à reconstituição das 

memórias de parentes de quarto, primeiro e terceiro graus do artista. O Norte de Portugal, 

especialmente a cidade natal do escritor, o Porto, é o território onde essas narrativas se 

desenrolam. Em tais obras, o burgo se revela como integrante da estirpe de Mário Cláudio, já 

que, mais que pano de fundo dos romances, é desse cenário setentrional que emergem, além 

do escritor, história, memória, imagens, outros artistas e obras de arte. Portanto, Meu Porto 

(2001) será tomado como chave de leitura para a compreensão da cidade como presença 

imagética e de inspiração artística a circular pelo recorte literário desta tese. Por fim, a partir 

das imagens que se destacam no referido corpus, que compõe o que aqui denominamos de 

percurso autobiográfico do escritor – imagens da cidade, imagens resgatadas pela memória e 

imagens oriundas de outras linguagens artísticas, além da própria literatura –, pretende-se 

verificar, nas relações interartísticas que a obra de Mário Cláudio suscita, o caráter visual de 

seu texto, que, no caso deste percurso, constitui, afinal, um álbum familiar que se dá a ver 

pela leitura.     

    

Palavras-chave: Literatura portuguesa contemporânea; Mário Cláudio; Porto; percurso 

autobiográfico; relações interartes. 
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ABSTRACT 

 

 

This work proposes to analyze four Mario Claudio’s works, more explicit constructed 

around the writer’s family house. A Quinta das Virtudes, Tocata para dois clarins, and O 

Portico da Gloria, novels published in 1990 decade, constitute what can be named as a 

familiar trilogy for approaching, respectively, memories from artist’s fourth, first, and third-

degree relatives. The north of Portugal, especially the writer’s hometown, Porto, is those 

novels’ development territory. Consequently, the northern scenario reveals itself as part of 

Mario Claudio’s genealogy because more than being a background for the novels’ 

development, it is from Porto and its nearby region that not only the writer is born, but also 

history, memory, images, and other artists and works of art emerge. Thus, Meu Porto (2001) 

is taken as a reading key for the comprehension of the city as an imagetic presence and artistic 

inspiration circulating around this thesis’ literary subject. Finally, we aim to verify the visual 

characteristic of Mario Claudio’s text through the interartistic relationships his works arouse. 

We intend to do that by observing the highlighted images in this literary corpus, composed by 

what is named here as the writer’s autobiographical rout – images of the city, images which 

were rescued from memory, images from other artistic languages, in addition to literature 

itself. Concerning this rout, these images constitute, after all, a familiar album that can be 

appreciated by reading.  

 

Keywords: Contemporary Portuguese Literature; Mario Claudio; Porto; autobiographic rout; 

interartistic relationships. 
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RESUMEN 

 

 

Este trabajo se propone analizar cuatro obras de Mário Cláudio, tejidas, más 

explícitamente, alrededor del hogar del escritor. A Quinta das Virtudes, Tocata para dois 

clarins y O Pórtico da Glória, novelas que se publicaron en la década de 1990, constituyen lo 

que se puede distinguir como trilogía familiar, ya que se vuelven, respectivamente, a la 

reconstitución de las memorias de parientes del artista de cuarto, primero y tercer grados. El 

Norte de Portugal, sobre todo la ciudad natal del escritor, Porto, es el territorio donde esas 

novelas se desarrollan. Por lo tanto, el escenario septentrional se revela como integrante de la 

estirpe de Mário Cláudio porque, más que telón de fondo para el desarrollo de las novelas, es 

del Porto y de su derredor que emergen, además del escritor, historia, memoria, imágenes, 

otros artistas y obras de arte. Por consiguiente, Meu Porto (2001) se toma como clave lectora 

para la comprensión de la ciudad como presencia imagética y de inspiración artística que 

circula por el recorte literario de esta tesis. Por fin, partiendo de las imágenes que se destacan 

en el referenciado corpus, que compone lo que aquí denominamos ruta autobiográfica del 

escritor – imágenes de la ciudad, imágenes rescatadas por la memoria, imágenes oriundas de 

otros lenguajes artísticos, además de la propia literatura –, lo que se intenta comprobar, en las 

relaciones interartísticas que la obra de Mário Cláudio evoca, es el carácter visual de su texto, 

que, en el caso de esta ruta, constituye, a fin de cuentas, un álbum familiar que se deja ver en 

la lectura.  

 

Palabras-clave: Literatura portuguesa contemporánea; Mário Cláudio; Porto; ruta 

autobiográfica, relaciones interartes. 
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PREFÁCIO 

 

O TEMPO DA CASA E OS CAMINHOS DO MUNDO 

 

Esta tese de doutorado foi defendida em outro tempo. No calendário, conforme 

indicam a capa e a folha de rosto, foi há mais de dois anos, mas, no tempo de fato 

experimentado, parece a memória de uma outra vida.  

Alguns processos de estranhamento, aceitação e mudança atravessaram o meu 

caminho nesse último biênio e me levaram ao adiamento da versão final deste texto. 

Desengaveto-o agora e não é sem emoção que me lembro do momento em que o defendi: a 

presença da família e de alguns amigos, a banca, o café. Lembro-me do indisfarçável sorriso 

do Fabiano, dando-me força e demonstrando o seu orgulho; da minha mãe, de câmera 

empunhada, registrando cada momento, sempre ela, sempre tão atenta, sempre tão presente. 

Lembro-me das palavras e da atmosfera de apreensão pela iminente eleição de figuras que, 

sabíamos, seriam extremamente danosas ao destino do país, figuras que têm, de fato, feito um 

governo de morte. Acho graça de que, na época da defesa, ainda não fazia ideia de que, dentro 

de alguns meses, viríamos a conhecer o Murilo, segundo filho que se juntou à irmã para serem 

as estrelas da minha vida inteira. Lembro-me, afinal, com o peito pesado, do preciso 

momento em que direcionei o olhar ao meu pai, durante minha apresentação, e de não ter 

conseguido conter as lágrimas ao dizer que eu era a primeira pessoa do meu núcleo familiar a 

trazer para casa o título de doutora. Eu não poderia imaginar que nesse curto período ele não 

estaria mais aqui para receber uma cópia impressa desta tese. 

Estas breves palavras pontuam fragmentos temporais que, apesar de não terem 

impactado o tempo efetivo de escrita desta pesquisa, constituem a sua história. É impossível, e 

penso que seria uma grande injustiça, não imprimir, nesta versão final, um pouco do agora. 

Portanto, entendo que o melhor seja respeitar o tempo da tese que por quatro anos foi o texto 

que ergui e habitei, texto que, tal qual a lenta construção de uma casa, precisou ser 

contemplado e organizado, para, enfim, abrir-se a seus leitores como o lar das minhas virtudes 

de pesquisadora, o meu pórtico glorioso, a minha tocata; o porto de onde tantas vezes parti e 

para onde retornei, enfim encorajada a chamá-lo de meu.  

 

Rio de Janeiro, 14 de maio de 2020 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Abrigado no livro como num bunker imune às bombardas a que nos 

achamos sujeitos, ei-lo que retrocede de vez em quando, a pôr a coincidir 

com o teor da narração a sua própria organicidade, composta por células que 
alimentam células, tudo num tecido intemporal que se desagrega para se 

reagregar, e que torna por isso falso o palpite da finitude, responsável pela 

urgência da reapropriação dos dias (CLÁUDIO, 2015b, 432).  

 

 

O texto de Astronomia, romance publicado posteriormente ao corpus literário desta 

pesquisa, dando à leitura uma autobiografia ficcionalizada de seu autor, Mário Cláudio, 

parece coadunar as hipóteses que serão propostas aqui. A obra vem completar o que temos 

entendido como o trajeto familiar do escritor, que, seguindo o percurso que vai da biografia de 

seus ancestrais a um movimento de autorreferenciação, culmina em uma ficcionalização mais 

explícita da figura do próprio artista.  

Apesar de essa obra ser mencionada em muitos momentos da tese, optou-se por não a 

incluir oficialmente na lista de livros analisados, uma vez que a ideia é ater-se, além de à 

trilogia familiar do escritor, composta por A Quinta das Virtudes, Tocata para dois clarins e 

O Pórtico da Glória, que vieram a público ao longo da década de 1990, a Meu Porto (2001). 

No entanto, Astronomia (2015), justamente por conduzir-nos pelo trajeto da existência do 

escritor cuja obra pesquisamos, oferece-nos pistas irrecusáveis não apenas sobre aspectos 

autobiográficos de Mário Cláudio, mas também a respeito do cruzamento – o lugar do 

encontro, na geografia das cidades – entre a história particular de sua família e a do Porto, 

cidade que a estirpe fundadora da Quinta das Virtudes tem habitado desde o século XVIII, 

conforme aprendemos no romance homônimo. Acrescente-se a essa junção a metalinguagem, 

já que, perpassando essas histórias cruzadas, está a literatura, evidente ofício do escritor, e, 

assim, estará completa a trilogia diegética, ou o caminho de “veredas que se trifurcam1” na 

cidade que o artista leva no bolso e na alma. 

É prudente destacar o que será privilegiado, na leitura dos livros aqui eleitos como o 

percurso autobiográfico de Mário Cláudio, de acordo com o que indica o título desta tese: não 

o pacto proposto por Philippe Lejeune, que pressupõe uma referencialidade exterior ao texto, 

 

1 O neologismo faz referência ao conto O jardim de veredas que se bifurcam, de Jorge Luis Borges (In: 

BORGES, 2007, p. 80-93).  
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tampouco a confissão do sujeito que ora se inclina para a história, ora para a ficção, como 

preconiza Luiz Costa Lima, mas algo em torno daquilo que Diana Klinger recupera de Leonor 

Arfuch, e que é a questão do espaço autobiográfico. Assim,  

 

é neste espaço que o leitor poderá integrar as diversas focalizações 
provenientes do registro referencial e ficcional num sistema compatível de 

crenças, e onde poderá jogar “os jogos do equívoco, as armadilhas, as 

máscaras, de decifrar os desdobramentos, essas perturbações da identidade 
que constituem os topoi já clássicos da literatura” (ARFUCH, 2005, p. 48) 

(KLINGER, 2012, p. 39). 

 

Klinger ainda chama esse espaço autobiográfico de “escrita de si” e de “constelação 

autobiográfica”, de modo que a palavra passa a ser entendida de maneira articulada “com uma 

noção contemporânea da subjetividade, isto é, um sujeito não essencial, incompleto e 

suscetível de autocriação” (Idem). Portanto, com relação ao percurso autobiográfico do 

escritor, questão que se coloca desde o título desta tese, nossa interpretação é a de que, ao 

assumir a cidade do Porto como o seu espaço, como o seu Porto, Mário Cláudio declara uma 

relação de topofilia em que se percebe conectado à cidade porque ela é, justamente, o local do 

reconhecimento de sua existência.  

Assim, ao percorrermos os caminhos autobiográficos do escritor, por meio do recorte 

literário proposto, serão coadunadas algumas ideias identificadas em pesquisa anterior2 – 

principalmente a de que a obra de Mário Cláudio é marcada por aspectos barrocos e reflete 

uma estética neobarroca comum na literatura contemporânea –, bem como poderá ser 

percebido, no sentimento que o artista nutre pela cidade a que se filia, um interessante jogo 

em espiral. Nele, partindo do Porto e a ele retornando, a escrita emula um movimento de 

disseminação e recolha em que a cidade, o artista e seus ancestrais se encaixam e se deixam 

transformar em/ pela palavra. Nesse sentido, as histórias narradas na trilogia familiar são 

interpretadas como “células que alimentam células, tudo num tecido intemporal que se 

desagrega para se reagregar”, de forma que a “organicidade” do sujeito encontra, em Meu 

Porto, a organiCIDADE responsável por metamorfosear a casa no burgo e ambos, por fim, na 

escrita do percurso autobiográfico de Mário Cláudio. As palavras de Laura Castro, no texto 

que abre a antologia A cidade no bolso, reforça essa proposta de leitura: 

 

 

2 Ver: COSTA, 2012.  
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E a escrita, em espirais sucessivas, sorvedouros que a puxam para o fundo, 
faz justiça à lengalenga: dentro da cidade está uma avenida e dentro da 

avenida está uma casa e dentro da casa está um quarto e dentro do quarto 

está um móvel e sobre o móvel, o retrato de alguém. Estas passagens metem 

mesmo a cidade no bolso [...]. Mário Cláudio fala de lugares interiores como 
saída possível para reflectir a cidade. Como se não meditasse “sobre” ela, 

mas “sob” ela (CASTRO. In: CLÁUDIO, 2000b, p. 10-11). 

 

Ocupando o espaço textualizado da cidade, outro tema que se faz presente neste 

percurso é a memória. O sentido que aqui damos aos processos mnemônicos justifica-se pela 

“urgência da reapropriação dos dias”, como destacado na epígrafe desta Introdução. Portanto, 

a nossa busca é mais pelos signos dos tempos narrados do que por pistas indicativas de 

memórias pessoais, hipoteticamente eternizadas nas obras literárias elencadas.  

Gilles Deleuze, a respeito de Em busca do tempo perdido, afirma que a obra de Marcel 

Proust se baseia “não na exposição da memória, mas no aprendizado dos signos” (DELEUZE, 

1987, p. 4), e é isso o que queremos conhecer com este estudo: em vez da árvore genealógica 

de Mário Cláudio e os rastros por ela deixados no Norte de Portugal, busca-se identificar 

como seu texto traduz para a literatura a experiência de viver nesse espaço, de onde o artista 

proustianamente “extrai sua unidade e seu surpreendente pluralismo” (Idem). 

Comparativamente, se Deleuze aponta uma variedade de signos que compõem a Recherche, a 

saber, os signos mundanos, os do amor, os das impressões e os da arte – capazes, estes, de 

transformar todos os demais –, entendemos que, no percurso aqui proposto, reúnem-se, sob 

rica atmosfera estética, a multiplicidade de signos que o escritor português traz em sua 

bagagem sociocultural. Desse modo, a ficcionalização dos dias passados e das memórias 

familiares (representadas, sobretudo, nos três romances de caráter genealógico), ao revelar 

imagens – imagens da cidade, imagens resgatadas pela memória do próprio Mário Cláudio e, 

ainda, imagens oriundas de outras linguagens artísticas, além da própria literatura –, suscita, 

por meio de profícuas relações interartísticas, o caráter visual de seu texto e constitui, afinal, 

um álbum familiar que se dá a ver pela leitura.     

Maria Celeste Natário, em texto intitulado “A casa de Mário Cláudio”, afirma que 

“escavar a alma de uma personagem implica escavar também os seus lugares de eleição, os 

seus espaços de intimidade”, e conclui com uma provocação: “quantos ‘eus’ afinal cabem na 

nossa casa? E na casa de Mário Cláudio?” (NATÁRIO. In: NATÁRIO; VIEIRA, 2020, p. 

129). Se a narração de Astronomia nos provoca a reconhecer a identidade do autor nas três 

fases de sua vida, assim também as cópias manuscritas que sugerem ser troncos da árvore 
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genealógica de Mário Cláudio, reproduzidas no início de A Quinta das Virtudes e de O 

Pórtico da Glória, nos incitam a buscar por Rui, personagem nomeada ao final de Tocata 

para dois clarins e que se deixa confundir com o nome civil do autor tanto desses romances 

quanto de Meu Porto, obra em cujo título se destaca o pronome em primeira pessoa. 

Entretanto, nesta tese, nossa casa por tanto tempo, não pretendemos esmiuçar esses livros à 

procura de pistas da presença do escritor, mas de vestígios do seu processo criativo, de sua 

escavação.  

 

Em entrevista concedida em 2015 (jornal Público), Mário Cláudio afirmou o 
seguinte: “O que me interessa no convívio com os outros é aquilo a que 

poderia chamar a alma dos outros; e essa alma tinha de ser escavada, porque 

se nos ficamos na superficialidade não conseguimos”. E acrescenta: “Eu faço 
isso na escrita, escavo” (NATÁRIO. In: NATÁRIO; VIEIRA, 2020, p. 129). 

 

São os processos artísticos de viver e experimentar a cidade, de nela escavar e 

representar a memória de seus ancestrais, e de revisitar literariamente imagens, sons, gostos, 

texturas e sensações o que queremos encontrar nesta pesquisa. Partimos do princípio de que A 

Quinta das Virtudes, Tocata para dois clarins, O Pórtico da Glória e Meu Porto são obras 

traçadas a partir de uma via tríplice que conjuga a cidade do Porto, a memória familiar e as 

artes em um trajeto autorreflexivo, de modo que, nelas, esses vieses se misturam. Para trilhar 

esse percurso, optamos por tomar os caminhos descritos na sequência. 

Após esta primeira parte introdutória, o capítulo intitulado “‘Os infindáveis mundos 

donde veio’ Mário Cláudio” traça uma perspectiva do artista em relação aos seus 

procedimentos estéticos mais usuais a partir do referido tripé: a cidade, a família e a arte. 

Primeiro, situamos seu fazer literário, que dialoga com outros escritores, bem como com 

outras formas de expressão artística, tecendo comentários concisos acerca da teoria estética. 

São mencionados, por exemplo, nomes como os de Gotthold Ephraim Lessing, Didi-

Huberman, Alberto Manguel e Karl Erik Schøllhammer, além de outros escritores 

portugueses inseridos nessa estética contemporânea de diálogo entre a literatura e outras artes; 

depois, traçamos um breve panorama do trabalho do próprio Mário Cláudio e, por fim, antes 

de iniciarmos a leitura de Meu Porto, introduzimos a “hidrografia do sangue”3 do escritor, 

sobre a qual nos estenderemos posteriormente, no capítulo quatro.  

 

3 Referência a trecho de O Pórtico da Glória (CLÁUDIO, 1997, p. 160). 
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Em seguida, no terceiro capítulo, com a leitura de Meu Porto, partimos da cidade em 

busca de perceber o compromisso estético de Mário Cláudio ao reconstituir a biografia de 

seus antepassados. Apresentando o burgo como berço do escritor, a obra lança mão de um 

“empenho autobiográfico” ao “desenhar a cartografia sentimental da cidade”, como sugere 

Maria Theresa Abelha Alves (2005, p. 132), razão que nos levou a eleger Meu Porto como 

guia deste percurso leitor. O livro é analisado em três partes: primeiro, têm destaque alguns 

aspectos históricos, paisagísticos e memorialísticos; depois, em um momento mais teórico, 

são feitas associações entre o texto literário e o pensamento estético de Jacques Derrida e, por 

último, são abordados os diálogos que Meu Porto estabelece com outras linguagens artísticas, 

tais como o cinema e a pintura.  

No quarto capítulo, aprofundamos a interpretação da trilogia da árvore. Os romances A 

Quinta das Virtudes, Tocata para dois clarins e O Pórtico da Glória organizam-se como uma 

trilogia familiar de Mário Cláudio. Ao retomarem acontecimentos relacionados à história de 

Portugal em par com figuras representativas dos ancestrais do escritor, eles oferecem à leitura 

uma espécie de autobiografia deslocada pois, a partir da narração de eventos protagonizados 

por seus familiares, majoritariamente ambientados na cidade do Porto, mas não só, essa 

autobiografia indireta conduz a um rico processo de autorreferenciação. Nesses três livros, são 

analisados: a estética neobarroca presente em A Quinta das Virtudes, geradora de um texto 

ornado como a “mirabolância de ilusionista” que é, afinal, a mirabolância do escritor, 

recordando o barroquismo contido na descrição de lugares de “Extase” de Meu Porto, 

abordada no capítulo três; a metáfora de “uma estranha transumância” revelada, por exemplo, 

através do diálogo entre uma pintura do artista espanhol Diego Velásquez e o texto de O 

Pórtico da Glória e, por fim, o fino tecer de “retalhos variados” que constituem o romance 

Tocata para dois clarins, em que uma colagem de produtos artísticos dá conta de recriar a 

atmosfera salazarista que situa a obra no tempo.  

 Alguns intervalos se fazem necessários neste trajeto reflexivo. O primeiro deles, 

descrito entre o terceiro e o quarto capítulos, é Venade, lugar onde está situado o Centro 

Mário Cláudio, que visitamos durante o trabalho de pesquisa e que se mostrou uma paragem 

de extrema relevância no sentido de indicar os caminhos de leitura que escolhemos seguir, 

sobretudo com relação à interpretação dos romances constitutivos da trilogia da árvore. O 

segundo, mais ao fim do caminho, na quinta parte de nossa pesquisa, é o que se delineia a 

título de conclusão, visto que as obras constitutivas do percurso autobiográfico, sempre 
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abertas e em constante movimento de releitura, não se esgotam nesta análise. A propósito, 

Astronomia, que, como dito, consideramos ser uma obra relevante no percurso autobiográfico 

de Mário Cláudio, apesar de não incluída no corpus da pesquisa, figura no posfácio como um 

romance a apontar o Norte, indiciando-se, assim, que é “falso o palpite da finitude”.  

Ler Mário Cláudio é colocar-se em desconforto, mas é, principalmente, desejar 

aprender. As referências a locais, indivíduos e obras de arte, os procedimentos 

autorreferenciais e a composição visual de seu texto são escolhas não inocentes, que acusam 

uma obra em constante diálogo: primeiramente, com o próprio trabalho literário; depois, com 

outras artes, para, finalmente, colocar-se como matéria em (des)construção, pois também 

conversa com a grande história, exigente de um leitor-modelo que vá além de suas paixões e 

que esteja atento às piscadelas oriundas do emaranhado textual, conforme sugerido por 

Umberto Eco nos Seis passeios pelos bosques da ficção.  

Neste passeio pela biografia ficcionalizada de Mário Cláudio, propomos, mais que 

identificar as histórias familiares e a casa do escritor, percorrer seu caminho autobiográfico a 

partir das imagens que nele se destacam, em especial as que remetem ao Norte de Portugal e à 

cidade do Porto, bem como dos procedimentos estéticos de que o texto lança mão, a fim de 

que a imagem complemente o verbo, e vice-versa. A cidade, assim como a estirpe de Mário 

Cláudio, é dada a ler pela pena do artista, cujo trabalho – e não a biografia – buscamos 

desvendar.  
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2 “OS INFINDÁVEIS MUNDOS DONDE VEIO” MÁRIO CLÁUDIO 

 

As imagens, assim como as palavras, são a matéria de que somos feitos 

(MANGUEL, 2001, p. 21). 

 
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).  

 

As reflexões acerca do caráter visual da literatura não são recentes: sabe-se que, desde 

remotos tempos, artistas partilham códigos e conceitos, num gesto mútuo de inspiração que 

favorece a repercussão, na história e na crítica de arte, do diálogo entre obras visuais e 

verbais. Desafiadas a extrapolar suas funções iniciais – a “fala” e a “mudez” esperadas, 

respectivamente, de texto e imagem –, as diversas linguagens artísticas tangenciam-se em 

ricos gestos intersemióticos que parecem prementes ao labor da arte. Sendo assim, a 

inspiração, de mãos atadas às da criatividade e do fazer artístico, tem lugar especial nas 

galerias babélicas4 daquilo que André Malraux denomina o “museu imaginário”5. Quanto às 

artes verbais, especificamente, pode-se dizer, com Roland Barthes, nas palavras de Teresa 

Cerdeira, que  

 

 

um texto é sempre mais que ele mesmo, porque conjuga no corpo da escrita 
a escrita de outros, porque se cruza sempre com outros textos, porque guarda 

na sua voz a presença de outras vozes, de tal modo que entre leitura e escrita 

a passagem é não apenas fluida, mas se faz também como um grande mar 
que absorve e devolve, transformados, os dejetos da cultura, num imenso e 

desejável contrabando, ecos concertados de vozes numa Babel feliz 

(CERDEIRA, 2014, p. 19-20).  

 

 

4 Em referência ao conto “A biblioteca de Babel” (In: BORGES, 2007, p. 69-79).  

 
5 “Compreendido não apenas como um mero museu de imagens, ou um museu do imaginário, mas, sobretudo, 

como um ‘lugar mental’, espaço imaginário sem fronteiras que nos habita. [...] Diferentemente do museu 

tradicional, o museu imaginário não tem limites: põe em confronto formas de um mundo informe e atemporal, 

informe e atemporal no sentido em que escapa ao mundo histórico. Na realidade, o museu imaginário 

descentraliza e des-hierarquiza a cultura. Não busca a totalidade (sempre impossível), mas permite que se 
completem suas lacunas. Embora sem conseguir em momento algum aproximar-se da totalidade, provoca o 

imaginário, capaz de concebê-la, e permite ainda pensar a reprodução como uma tentativa concreta, embora 

precária, de sonhá-la” (SILVA, 2002). 
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Em termos críticos, a obra sobre o Laocoonte, de Gotthold Ephraim Lessing, 

publicada em 1766, exerceu relevante influência no pensamento estético alemão e europeu. O 

longo ensaio, posicionando-se contrariamente à similitude entre as artes visuais e as literárias,  

defende a existência de fronteiras bem delimitadas entre poesia e pintura a partir de um estudo 

comparativo entre duas obras de arte: a cena descrita no Canto II da Eneida, de Virgílio, e o 

conjunto escultórico composto por seis peças de mármore que foi descoberto em Roma, quase 

300 anos antes da publicação da obra6. 

Remontando à Antiguidade e mantendo-se a relevância das discussões por ele 

levantadas, Lessing, autor do século XVIII, é leitura obrigatória aos estudos interartísticos, 

especialmente no que diz respeito à relação entre as artes visuais e verbais. O ensaio 

Laocoonte ou sobre as fronteiras da pintura e da poesia foi traduzido para o português por 

Marcio Seligmann-Silva e trata de questões como a querela, alimentada por Leonardo da 

Vinci, entre a pintura e a poesia – em que, evidentemente, o artista apoiava a primeira 

manifestação –, e a negação do conceito horaciano de Ut Pictura Poesis. As reflexões 

propostas por Lessing ainda são atuais, revelando que a prática intersemiótica, tão antiga 

quanto a arte, deve continuar a ser discutida e rediscutida.  

Na esteira da complexa relação entre texto escrito e imagem, contemporaneamente, 

Georges Didi-Huberman descreve, em “O duplo regime da imagem”, a iconografia tanto 

dilacerada quanto dilacerante que compõe o método batailleano de ler imagens, em que, 

conforme propõe o filósofo, Georges Bataille, escapando a um regime focalizador, já teria 

desenvolvido  

 

o exato contramotivo de um regime centrífugo das semelhanças: um regime 

que tenderia à mobilidade e à crítica de toda substancialidade da imagem: 
um regime que oporia a todo “momento supliciante” da imagem sentida 

como definitiva a um “momento alegre” ou um gaio saber da imagem 

 

6 “Apesar de à época desta contenda, e mesmo por muitas décadas seguintes, acreditar-se que se tratava de uma 

obra original grega realizada por três escultores de Rodes (Agesandro, Atenodoro e Polidoro), tal grupo é na 

verdade uma cópia romana datada de cerca de 4-37 a.C. feita a partir de uma obra em bronze de 

aproximadamente 140 a.C. A escultura representa um homem adulto ladeado por dois jovens, todos fortemente 

enroscados por duas enormes serpentes e remete à cena também narrada por Virgílio, no Canto II da Eneida: 

Laocoonte, sacerdote troiano de Netuno, alerta seus compatriotas contra a aceitação do famoso cavalo de 

madeira no qual estavam escondidos os soldados gregos. Vendo que seus desígnios estavam prestes a ser 

boicotados, alguns deuses simpáticos à causa grega da destruição de Troia enviaram do mar duas serpentes 

gigantes que se enroscaram no sacerdote e em seus dois desafortunados filhos e os devoram” (OLIVEIRA, 2010, 

p. 166).  
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sentida como indefinidamente lábil, nova, provocadora e afirmativa – ainda 
que angustiante, ainda que dilacerante, ainda que cruel e gritante (DIDI-

HUBERMAN, 2015, p. 21). 

 

Coadunando essa percepção do autor de O erotismo, Karl Erik Schøllhammer afirma 

isto que podemos estender às relações estabelecidas entre imagem e palavra, e que vem ao 

encontro do que buscamos ler no percurso autobiográfico de Mário Cláudio: “as imagens 

visíveis e invisíveis, as metamorfoses do olhar e o papel do visível na experiência vão 

entretecendo, através do labirinto de sua obra, o fio de Ariadne que estende sobre ela uma 

inquietante coerência interna” (SCHØLLHAMMER, 2007, p. 79). O autor destaca o fascínio 

da literatura contemporânea pelo universo visual, coadunando o poder que a palavra tem de 

despertar no leitor imagens mentais, que tanto se alimentam de suas experiências pessoais 

quanto da bagagem cultural imagética que ele carrega enquanto ser social.  

De forma análoga, em Lendo imagens, Alberto Manguel fala sobre arte ao público 

leigo, mas não por isso aborda o tema de maneira inocente ou descompromissada. Ao 

contrário, ele persegue, no decorrer dos capítulos, pistas imagéticas deixadas sob diversas 

formas: como narrativa, ausência, enigma, testemunho, compreensão, pesadelo, reflexo, 

violência, subversão, filosofia, memória e teatro. Reivindicando ao espectador comum “a 

responsabilidade e o direito de ler essas imagens e essas histórias” (MANGUEL, 2001, p. 11), 

Manguel, ao final, assume a incompletude de seu texto – o autor diz que o livro parece “feito 

essencialmente de páginas ausentes” (Ibidem, p. 315) – e nos recorda de que as imagens que 

povoam o imaginário de cada um de nós se desdobram em uma “multiplicidade de espirais 

infinitesimais em cujas moléculas” estariam contidos “cada um de nossos traços e tremores” 

(Ibidem, p. 316). Termina destacando que o sentimento que nos arrebata quando estamos na 

companhia de uma obra de arte parece fugir a essa constelação mental, estando “além do 

alcance de quase qualquer livro” (Idem). Não é por acaso que o primeiro capítulo de Lendo 

imagens evoca uma das primeiras recordações do autor, que remete à sua infância, e que ele 

descreve não como um crítico de arte, ou como um tradutor, mas como o espectador comum 

capaz de tecer narrativas a partir das suas memórias imagéticas. Sobre a tela Barcos na praia 

de Saintes-Maries, de Vincent van Gogh, Manguel descreve “a praia cor de cobre, o barco 

vermelho, o mastro azul” (Ibidem, p. 20), que afirma nunca ter esquecido. Contudo, ele se 

refere, afinal, é à pintura que de fato vemos, e que é aquela “traduzida nos termos da nossa 

própria experiência” (Ibidem, p. 27). E complementa: “na primeira vez em que vi os botes de 



24 

 

 

 

pesca de van Gogh, coloridos de forma radiante, algo em mim reconheceu algo espelhado 

neles. Misteriosamente, toda imagem supõe que eu a veja” (Idem) – é esse “contramotivo” 

que acionamos, todos, ao ler imagens: a imaginação como “gaio saber”. 

O hipertexto e a polifonia têm destaque no contexto da literatura contemporânea, 

especialmente nas obras que se dedicam a, de alguma forma, ler imagens, como é o caso de 

Mário Cláudio. Deve-se reconhecer que o texto não é um fim em si mesmo: “cada obra de 

arte se expande mediante incontáveis camadas de leituras, e cada leitor remove essas camadas 

a fim de ter acesso à obra nos termos do próprio leitor. Nessa última (e primeira) leitura, nós 

estamos sós” (MANGUEL, 2001, p. 32). Essa solidão pode ser amenizada quando, durante a 

leitura, nos deparamos com antigos conhecidos – imagens, lugares, sons, nomes, memórias. A 

bagagem do leitor viajante não o deixa desamparado.  

Retomando as ideias de Schøllhammer, em seu texto “Regimes representativos da 

modernidade”, primeiro capítulo de Além do visível: o olhar da literatura, temos um breve 

cenário dos atuais interesses da disciplina Literatura Comparada, com destaque para “o estudo 

da relação entre texto e imagem, ou seja, entre a representação visual e a representação 

literária, que abre um campo fértil para a compreensão da literatura numa sociedade cada vez 

mais absorvida pelas dinâmicas da cultura da imagem” (SCHØLLHAMMER, 2007, p. 11). 

Dito de outra forma, a literatura contemporânea, estudada sob viés comparativista, tem 

promovido profícuos debates ao procurar, no diálogo entre visualidade e escrita, aquilo que “o 

texto ‘faz ver’ e o que a imagem ‘dá a entender’” (Ibidem, p. 12). Para além da antiga 

convivência entre esses dois meios de expressão, o que Karl Erik aborda é “a hipótese de um 

novo paradigma visual na representação contemporânea” (Idem), que exacerba a noção 

clássica de Ut Pictura Poesis, ou a paragone (o conflito) renascentista entre as artes, 

conforme definido por da Vinci, para conduzir a reflexão acerca da impossibilidade de, em 

nossos dias, tratarmos imagens e palavras como meras traduções umas das outras: “é o 

conjunto texto-imagem que, ao formar um complexo heterogêneo, se torna o objeto 

fundamental para a compreensão das condições representativas em geral” (Ibidem, p. 17). 

Nesse texto introdutório, o autor passa por nomes fundamentais nos estudos 

intersemióticos e aborda a relação entre a literatura e uma variedade de manifestações 

imagéticas, como a televisão, o cinema, a fotografia e, evidentemente, a pintura, mas também 

oferece um olhar sobre as imagens urbanas que nos interessa bastante, na medida que aponta 

“novas formas de visualidade que, em imagens e em textos, se posicionam em relação à 
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situação [...] das metrópoles” (SCHØLLHAMMER, 2007, p. 31). É nesse lugar onde se 

proliferam imagens que se pretende situar esta leitura de algumas das obras do escritor 

português Mário Cláudio, pertencente ao universo contemporâneo em que as relações 

intersemióticas se dão não apenas no campo da teoria, podendo ser exploradas dos museus aos 

meios de comunicação de massa. Partindo do recorte setentrional que a obra marioclaudiana 

reflete, pensamos ser possível verificar que a leitura que o artista faz de sua cidade, 

acolhedora da história de sua família e da arte, de que ele é representante, mimetiza a essência 

do homem do Norte: não apenas o que ele vê, mas tudo aquilo que o olha como cidadão, 

herdeiro e artista7. 

No que concerne a relação entre a literatura e outras artes, Aguinaldo José Gonçalves, 

em importante artigo intitulado “Relações homológicas entre literatura e artes plásticas: 

algumas considerações”, diz ser necessário haver um rigor nas comparações percebidas entre 

as artes, e que elas devem ser mais que meras analogias. Segundo ele,  

 

esses fatos de teor estético mas, antes de mais nada, semiótico, implicam o 

engendramento de procedimentos construtivos que permeiam as mais 

delicadas camadas das relações semânticas, manifestadas em obras 
peculiares da modernidade, evoluindo para procedimentos, muitas vezes 

radicais, da pós-modernidade. [...] Todo pensamento que se dispõe a adentrar 

devidamente as esferas do estético, sobretudo a estética da palavra, acabará 
por defrontar-se com o universo dos demais sistemas (GONÇALVES, 1997, 

p. 60). 

 

Assim, o terreno labiríntico da literatura, propício à convivência entre múltiplos 

códigos e gêneros, constitui-se de veios comunicantes em que jogos de atração e repulsa, 

diálogo e rompimento, avanços e retornos favorecem que questões como a mímesis/ imitatio, 

a ekphrasis, as releituras e menções a personagens e obras de arte pertencentes a diferentes 

gêneros e períodos tenham lugar. Nesse profícuo solo acontece o inestimável encontro entre a 

recepção da obra e os signos da arte, conforme preconiza Deleuze. Gonçalves relembra que 

Paul Valéry, “ao descrever o sistema plural de Leonardo da Vinci e sobre ele refletir, [...] 

estava refletindo sobre seu próprio sistema, também plural” (GONÇALVES, 1997, p. 61) e 

nessa medida pensamos em Mário Cláudio, que não raro convida às suas obras outros artistas 

 

7 Aqui, uma referência a Didi-Huberman, em O que vemos, o que nos olha: “É que a visão se choca sempre com 

o inelutável volume dos corpos humanos. [...] E eis que surge a obsedante questão: quando vemos o que está 

diante de nós, por que uma outra coisa sempre nos olha, impondo um em, um dentro?  (DIDI-HUBERMAN, 

2010, p. 30). 
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e com eles, ou melhor, a partir deles, estabelece um modo de refletir sobre o seu próprio fazer 

estético. Ora, se esses chamados são feitos, com significativa frequência, a artistas oriundos 

do Norte de Portugal, como é o caso do poeta português Tiago Veiga, biografado pelo 

escritor, tangenciamos um dado da literatura marioclaudiana que coaduna a hipótese que 

buscamos, com esta tese, verificar: o reconhecimento de que, além dos laços consanguíneos, a 

estirpe marioclaudiana tem raízes na arte.  

No âmbito da literatura portuguesa, Mário Cláudio não está sozinho nesta 

aproximação com outras artes. Por exemplo, Camões já estabelecia relações entre palavra e 

imagem na voz de Paulo da Gama, personagem do Canto VIII d’ Os Lusíadas. Em 

Metamorfoses, de Jorge de Sena, temos uma obra que se caracteriza por trazer “imagens 

fotográficas que reproduzem pinturas, esculturas, monumentos arquitetônicos etc., com que 

dialogam os poemas da segunda seção – a que dá título à obra” (SANTOS, 20--). Ana 

Hatherly, autora de O mestre, inaugurou, na década de 1960, o movimento da Poesia 

Experimental Portuguesa, mesclando, em seu texto, música, pintura e outras formas de 

expressão. De autoria de José Saramago, podemos mencionar o Manual de pintura e 

caligrafia e O evangelho segundo Jesus Cristo, romances que, de maneira mais ou menos 

direta, puseram a palavra em contato com a imagem e, afinal, com a própria literatura, que se 

repensa a partir da desconstrução estética e linguística, característica do texto saramaguiano. 

Além da cadência musical e da polifonia na fortuna literária de António Lobo Antunes, de que 

destacamos O manual dos inquisidores e O esplendor de Portugal, Agustina Bessa-Luís e 

Teolinda Gersão também são nomes que não raro excedem os limites verbais em narrativas 

que retomam ou recriam conteúdo imagético: de autoria daquela, podemos mencionar o 

romance A ronda da noite, que celebra o quadro quase homônimo de Rembrandt, A ronda 

noturna; desta, A cidade de Ulisses, livro que “dialoga deliberadamente com as artes 

plásticas” (GERSÃO, 2017, p. 9).  

Esta tese pretende inserir-se nesse contexto de complementaridade entre o visual e o 

linguístico na literatura portuguesa contemporânea, tendo como proposta destacar o caráter 

imagético do texto de Mário Cláudio, artista português em plena produção e cuja obra temos 

nos dedicado a pesquisar. O corpus literário aqui definido, recordamos, é composto por quatro 

livros, sendo três romances e um volume que transita entre diferentes registros textuais. São 

eles, ordenados de acordo com o ano de publicação: A Quinta das Virtudes (1990), Tocata 

para dois clarins (1992), O Pórtico da Glória (1997) e Meu Porto (2001). Antes de analisar 
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as obras que entendemos compor o percurso autobiográfico do escritor, pensamos ser 

conveniente sintetizar, partindo de breves comentários tecidos a respeito de alguns de seus 

romances, elementos que confirmem que o caráter visual, o gosto por uma estética barroca e o 

diálogo interartes são questões de grande relevo na escrita marioclaudiana. 

 

 

2.1 Mário Cláudio, filho e autor do Porto 

 

Metáfora de uma visita ao Porto será a leitura tão curiosa quanto atenta dos textos de 

Mário Cláudio, já que a cidade constitui inevitável substância de que é feito o artista. O rio 

Douro, as paisagens do Norte de Portugal e a cultura setentrional propulsionam a pena do 

escritor em movimentos de sístole e diástole. Nas obras marioclaudianas, sua cidade natal 

emerge não apenas como palco, mas como aquilo mesmo que seu onomástico a vocaciona a 

ser: porto, local de partida e de retorno, de onde saem e para onde retornam as letras, as 

memórias e a criatividade deste que é um dos grandes nomes da literatura portuguesa 

contemporânea. Daí esta tese incluir a cidade como espaço determinante à genealogia do 

artista, pois, como veremos, ela recorrentemente surge em suas obras ocupando um espaço 

que excede o de pano de fundo: o Porto, cidade que é “Pátria Mátria”, “nasce e morre 

connosco” (CLÁUDIO, 2001, p. 11), fundindo-se às origens do escritor e de sua obra. 

Filho único, nascido a seis de novembro de 1941 em uma família da burguesia 

industrial portuense que converge, na brumosa cidade setentrional, origens de França, Irlanda 

e Espanha, Rui Manuel Pinto Barbot Costa assina, sob o pseudônimo Mário Cláudio, uma 

vasta e profícua bibliografia que contempla poemas, ensaios, peças teatrais, romances e crítica 

de arte. Merece relevo o cariz barroco da escrita marioclaudiana, seja pelo rebuscamento da 

linguagem, seja pelos jogos intergênero que o artista executa. No Brasil, a recepção às obras 

de Mário Cláudio tem sido significativa. Apesar de haver poucos livros de sua autoria 

publicados por editoras nacionais8, renomados leitores9 têm criticado sua obra, sobretudo no 

 

8 As editoras Record, 7Letras e Oficina Raquel publicaram no Brasil, respectivamente, os livros A Quinta das 

Virtudes, Boa noite, senhor Soares e Retrato de rapaz; uma edição de O fotógrafo e a rapariga está sendo 

preparada pela editora Oficina Raquel. 
 
9 Como, por exemplo, os ensaístas Maria Theresa Abelha, Teresa Cerdeira, Dalva Calvão, Silvio Renato Jorge e 

Mônica Fagundes.  

 



28 

 

 

 

sentido de verificar o diálogo que os romances marioclaudianos estabelecem com outros 

artistas e objetos de arte, bem como a autorreferenciação, a autoironia e a metalinguagem 

como procedimentos caros à sua obra. 

A meada ficcional costura o conjunto da obra de Mário Cláudio, que recorrentemente 

se lança à escrita daquilo que, nas palavras do próprio artista, “mais do que biografia”, pode-

se dizer que seja “psico-sociobiografia. Ou biografia da alma. Alma das coisas e dos 

indivíduos. Do tempo” (CLÁUDIO apud ÁRVORE et al., 1999, p. 22)10. Circulando entre 

uma diversidade de gêneros, mas, sobretudo, debruçando-se sobre a escrita de romances, seu 

trajeto como homem de letras visita os nomes e o trabalho de artistas portuenses, portugueses 

ou de notável relevo no cenário da cultura europeia, local a partir de onde fala, estabelecendo-

se na companhia desses pares. Assim, de maneira coerente, fazendo confluir, nas letras, 

figuras (ora famosas, ora nem tanto) e lugares que remetem ao Norte de Portugal, 

especialmente à cidade do Porto, valendo-se, para isso, de um rigoroso trabalho de pesquisa, a 

literatura marioclaudiana propõe uma profunda reflexão acerca da função da arte, de seu 

caráter lúdico e do impacto que o gosto apurado, a criatividade e o artifício – no sentido 

daquilo que é forjado, trabalhado, recriado, enfim, retomando o termo pessoano, fingido – têm 

sobre a existência humana.   

O emprego dos procedimentos estéticos que dizem respeito à metalinguagem e às 

relações interartes pode ser verificado, por exemplo, em A fuga para o Egipto (1987). Nessa 

novela, encontramos mais que a ekphrasis11 do quadro homônimo do italiano Gianbattista 

Tiepolo, apresentado na capa da novela, mas a exacerbação da tela em seis monólogos, que 

dão voz e trazem novos sentidos às personagens inicialmente pictóricas. É essencial 

rememorar que, dividindo o livro em dois blocos de três capítulos referentes a cada uma das 

personagens do quadro (José, o arcanjo negro e o burro/ Maria, o arcanjo branco e o Menino), 

 

10 Presentificam-se, aqui, os famosos versos da pessoana “Autopsicografia”: “O poeta é um fingidor/ Finge tão 

completamente/ Que chega a fingir que é dor/ A dor que deveras sente./ E os que leem o que escreve,/ Na dor 

lida sentem bem,/ Não as duas que ele teve,/ Mas só a que eles não têm./ E assim nas calhas de roda/ Gira, a 

entreter a razão,/ Esse comboio de corda/ Que se chama coração (PESSOA, 20--). 

 
11 “Por definição lata, trata-se da descrição literária ou pictórica de um objecto real ou imaginário. O termo foi 

delimitado por alguns estudiosos à descrição de objectos de arte, objectos estes que teriam detalhes visuais 

significativos. Seria, portanto, um exercício ou mecanismo de retórica que permitiria a relação directa entre 
um medium artístico com outro, i.e., funcionaria como um género de “ponte” entre duas esferas artísticas (e.g. 

pintura e literatura, pintura e escultura, literatura e escultura), definindo e descrevendo as respectivas essências e 

formas de maneira a ilustrar um objecto artístico de forma vívida através de um medium distinto” (MEDINA, 

2010). 

https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/definicao/
https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/objecto/
https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/real/
https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/imaginario/
https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/genero/
https://edtl.fcsh.unl.pt/encyclopedia/forma/
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acrescenta-se um sétimo monólogo, o do pintor, em que a narração assume, por meio da 

menção a Tiepolo, uma postura crítica, apesar do tom narrativo, acerca do trabalho do próprio 

artista. Estabelece-se, então, um diálogo metalinguístico entre pintura e literatura e, de tal 

diálogo, soergue-se uma “mais ampla reflexão, da qual fazem parte questões como o diálogo 

entre as artes, uma determinada valoração da obra de arte e a consciência da tarefa crítica do 

escritor” (CALVÃO, 2008, p. 11). 

No bojo desses comentários críticos, podem ser pensadas, também, as referências 

citadinas feitas em algumas das obras de Mário Cláudio. Nelas, o frequente enfoque dado ao 

Norte não limita as fronteiras do texto (ou mesmo as de Portugal), pois, se é o Porto o local de 

onde o escritor parte para tecer suas memórias, elas serão inevitavelmente recobradas e 

expandidas na ficção. Assim, as fronteiras culturais, paisagísticas e memorialísticas de sua 

história particular – que está diretamente relacionada à de sua cidade e, por conseguinte, de 

seu país – trazem à tona uma reflexão metalinguística em que há mais confluências que 

influências. Diz-nos o escritor, acerca dessas fronteiras que ampliam o sentido do Norte:  

 

Eu quero ser um escritor inserido no meu espaço, que é de facto o espaço do 

Norte. Mesmo não me comparando com Agustina ou Manoel de Oliveira, e 

antes deles com Camilo Castelo Branco, foi-lhes marcante o espaço do 
Norte. Como o foi para um poeta como o Eugénio de Andrade, mesmo não 

sendo oriundo aqui do Porto. Portanto, quero inserir-me absolutamente nesse 

espaço em que vivo e a que estou afetivamente mais ligado. Mas existem 

muitos outros espaços que não são portugueses que estão presentes na minha 
escrita. Por exemplo, neste Retrato de Rapaz o Porto não aparece, mas sim 

Milão e Florença e um pouco de Roma. Ou seja, reconheço-me como um 

escritor que está profundamente ligado a este espaço, mas que está aberto à 
frequência de outros lugares. Não me vejo confinado pelo Porto, antes tão 

motivado pela cidade como por outros sítios que visito (CLÁUDIO apud 

SILVA, 2015). 

 

 

Com relação a essas referências citadinas, mencionamos, a título de exemplo, a 

Veneza de Tiepolo e as cidades italianas por que passou a personagem Salai, acompanhando 

seu mestre Leonardo, em Retrato de rapaz (2014), que não só revelam trajetos reconstituídos, 

mas, principalmente, auxiliam na elaboração de uma “rede de sentidos” (CLÁUDIO, 2014, p. 

78) históricos e paisagísticos que favorece a construção das personagens e das cores com as 

quais o escritor cria, no ambiente literário, “paisagens, ora efectivas, ora fantasiadas” (Ibidem, 

p. 56).  
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O romance Ursamaior (2000) é um bom exemplo do gosto estético de Mário Cláudio 

por procedimentos lúdicos tais como a autorreferenciação, a autoironia, a metalinguagem e a 

linguagem neobarroca. Tomando como ponto de partida para a escrita do romance um crime 

ocorrido em 1994, no Instituto de Medicina da Universidade do Porto, o artista lança mão de 

um intenso trabalho de pesquisa para ir além da reconstrução da personalidade do autor do 

crime e posicioná-lo – e a si mesmo, o próprio escritor12, empreendendo um jogo autoirônico 

e autorreferencial que nada possui de ingênuo ou narcísico – num quadro de jogos e tensões 

em que cada uma das personagens do romance representa uma estrela da constelação Ursa 

Maior13. No romance, história e estória fundem-se em um objeto suscitante de visualidades14 e 

reflexões neobarrocas acerca da necessidade de uma saída lúdica para que seres enlutados 

sobrevivam, tendo a cidade do Porto como pano de fundo e testemunha do crime cometido. 

Nesse sentido, a arte, mais especificamente a literatura, afinal, torna “os leitores capazes de 

melhor gozar a vida, ou de melhor suportá-la” (JOHNSON, Samuel. In: COMPAGNON, 

2009, p. 48), assim como o é para as personagens, que refletem, na abóbada ficcional, a 

marginalização, os enganos e os castigos da realidade15.  

Conforme vamos nos dando conta da multiplicidade de diálogos artísticos promovidos 

pela escrita de Mário Cláudio, apercebemo-nos, como leitores, de que as certezas históricas, 

bem como as estéticas, são relativizadas. Isso conduz a uma postura que exige desconfiança e 

participação na (re)escrita do texto: Barthes diria, desacomodando-nos de um prazeroso 

conforto leitor, que, em Mário Cláudio, encontramos exemplo do que seja um texto de 

fruição: “aquele que desconfia [...], faz vacilar as bases históricas, culturais, psicológicas do 

 

12 A autorreferência impõe-se em alguns momentos do livro, desde a capa, que traz uma fotografia do autor, 
passando, no interior da obra, por uma descrição assemelhada à de sua figura e culminando com um jogo 

metalinguístico que põe em xeque a leitura (e a escrita) do romance. 

 
13 “‘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” (CLÁUDIO, 2000, p. 

180).  

 
14 Por exemplo, o diálogo que o romance estabelece com a linguagem cinematográfica e com a cultura pop 

americana, que confere ao texto escrito caráter visual. 

 
15 Ecoa, aqui, o sentido desconcertado dos quatro versos finais da estrofe 106 do Canto I d'Os Lusíadas, cuja 

ideia é retomada, em certa medida, pela ética marioclaudiana no romance em questão: “Onde pode acolher-se 

um fraco humano,/ Onde terá segura a curta vida,/ Que não se arme, e se indigne o Céu sereno/ Contra um bicho 

da terra tão pequeno?”  
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leitor, a consistência de seus gostos, de seus valores e de sua lembrança, faz entrar em crise 

sua relação com a linguagem” (BARTHES, 2006, p. 20-21).  

Por não se querer fechada em si, entendemos que, em Mário Cláudio, a literatura 

estabelece diálogo: a) com ela própria, como é o caso, por exemplo, de Camilo Broca (2006), 

que ficcionaliza a biografia do escritor português Camilo Castelo Branco, e como em Boa 

noite, senhor Soares (2009), que revisita Bernardo Soares, o semi-heterônimo de Fernando 

Pessoa, de quem é a autoria do Livro do desassossego; b) com outras formas de arte, como no 

já mencionado Retrato de rapaz (2014) e em O fotógrafo e a rapariga (2015)16, obras em que, 

a partir, respectivamente, das figuras de Leonardo da Vinci e Lewis Carroll, o diálogo da 

literatura com a pintura e com a fotografia é revelado, ou ainda como na Trilogia da Mão 

(1993), em que a vida e a obra de três artistas portugueses – a saber, o pintor Amadeo de 

Souza-Cardoso (em Amadeo, 1984), a violoncelista Guilhermina Suggia (em Guilhermina, 

1986) e a ceramista Rosa Ramalha (em Rosa, 1988) são retomadas, e c) com a história, como 

em Ursamaior (2000), Gémeos (2002) e Oríon (2004), trilogia que lança mão de nomes de 

constelações para reescrever fatos históricos de grande ou pequena notoriedade.  

Pensa-se, portanto, no aspecto lúdico da escrita de Mário Cláudio, que se apresenta 

não apenas na linguagem, mas, especialmente, nas reflexões propiciadas pela ficção. Mais do 

que o ofício de contar histórias, o artista é capaz de reproduzir atmosferas em que sujeitos, 

tempos e lugares surgem, de modo sinestésico, a partir de suas letras. Imagens, sons, cores, 

sabores, texturas e memórias se desprendem de enredos que exigem que o leitor assuma o 

pacto de, ao abrir o livro, levantar a cabeça e fruir, barthesianamente, de uma viagem no 

tempo, de imagens pintadas ou esculpidas que ganham vida através da literatura, de arranjos e 

sonoridades que dão cadência a textos e personagens; enfim, ler Mário Cláudio é assistir e 

participar da complexidade barroca de uma opera17 evidentemente executada a muitas mãos.  

 

16 Convém ressaltar que Boa noite, senhor Soares, Retrato de rapaz e O fotógrafo e a rapariga compõem o que 

tem sido denominado de trilogia dos mestres, por terem como fio condutor a ficcionalização, respectivamente, da 

biografia de Fernando Pessoa, Leonardo Da Vinci e Lewis Carroll.  

 
17 Referência à palavra latina opera, plural de opus, trabalho, de que deriva a ópera, conceito estético oriundo do 

Romantismo alemão do século XIX conhecido como gesamtkunstwerk (obra de arte total). Charles Baudelaire, 

em seu texto sobre Tannhäuser, de Richard Wagner, estreada em 1845, na cidade de Dresden, na Alemanha, sob 

o título original Der Venusberg, explicita as questões que aqui se delineiam a respeito das múltiplas relações 
entre gêneros e linguagens artísticas, além da ideia de recaimento de uma ludicidade barroca, ou de aspectos 

neobarrocos, que o texto de Mário Cláudio, aos moldes do gênero ópera, faz pensar. Diz Baudelaire: “Ouvi 

dizer, muitas vezes, que a música não podia se vangloriar de traduzir com certeza o que quer que fosse, como faz 

a palavra ou a pintura. Isso é verdade em certa medida, mas não é inteiramente verdadeiro. Ela traduz à sua 
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Nesse jogo espiralado, que se constrói sobre uma estética neobarroca, o particular 

engloba o coletivo em variados aspectos do texto marioclaudiano: a história da casa é também 

a da cidade, a função do artesão anônimo assemelha-se à desempenhada pelo artista de 

renome e a notícia local representa a condição humana. Metonímica e metaforicamente, o 

texto de Mário Cláudio, em especial Meu Porto (2001), obra sobre a qual este estudo se 

estende em seu terceiro capítulo, coloca-se como um óculo que possibilita acompanhar, com 

olhos de ler e de ver, o percurso dos que constroem a cidade visitada em suas páginas e que o 

artista chama, com propriedade, de sua. Entretanto, antes de explorarmos a cidade do escritor, 

conheçamos um pouco de suas origens, representadas nos romances da trilogia familiar.  

 

 

2.2 Antes da cidade, a casa: breves comentários sobre a trilogia da árvore  

 

Publicados, respectivamente, em 1990, 1992 e 1997, A Quinta das Virtudes, Tocata 

para dois Clarins e O Pórtico da Glória são romances de Mário Cláudio que remetem a um 

minucioso estudo sobre a casa familiar de onde o artista é oriundo. A trilogia identificada 

como familiar, ou da árvore, dá novas cores à vida de personalidades que fizeram parte da 

história da burguesia industrial portuense e, de modo particular, às memórias que compõem a 

árvore genealógica do escritor.  

A Quinta das Virtudes (AQV), primeiro romance a compor o que atrelamos à imagem 

da “hidrografia do sangue” (CLÁUDIO, 1997, p. 160) de Mário Cláudio, situa-nos, em suas 

páginas iniciais, nas “terras da naturalidade dos que haverão de dar começo à história desta 

Casa das Virtudes” (CLÁUDIO, 1999, p. 11). A propósito, o edifício histórico, já tendo 

pertencido à família do escritor, localiza-se em sua cidade-natal, o Porto, e testemunha a 

história da região e, por extensão, a do país.  

Ao situar a leitura geograficamente, a narração remete a períodos muito anteriores ao 

tempo do fundador da Casa, José Pinto de Meirelles, trisavô de Mário Cláudio: assim, volta 

ao barro da fundação, às origens célticas da cultura do Norte português e à fertilidade da terra 

 

maneira e pelos meios que lhe são próprios. Na música, como na pintura, e até mesmo na palavra escrita, que é a 
mais positiva das artes, há sempre uma lacuna completada pela imaginação do ouvinte. São, sem dúvida, essas 

reflexões que levaram Wagner a considerar a arte dramática, isto é, a reunião, a coincidência de várias artes, 

como a arte por excelência, a mais sintética e a mais perfeita” (BAUDELAIRE, 1990, p. 33).  
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situada no recorte dos três rios, “o Ave, o Leça e o Vizela” (Cláudio, 1999, p. 14). Assim, do 

ventre oriundo dessa região, nasce, ainda, uma exegese tripartida, que se dá: a) quanto à 

história, pois remonta às origens setentrionais de Portugal; b) quanto ao texto, pois se revela, 

conforme dito, como berço da família Meirelles, constitutiva do rol de personagens do 

romance, e c) no tocante à metalinguagem, que é o que mais nos interessa do ponto de vista 

literário, porque chama atenção para o trabalho do escritor. Este, inserido na obra não apenas 

como autor, mas como ramo florescente da árvore genealógica tornada ficção nos livros que 

temos em nossas mãos, nos acena discretamente de seu interior: “[...] E guardavam-se, nas 

papeleiras dela, escritos esfarrapados, coisas em que um parente, tão-só, em cada geração, 

numa tarde chuvisquenta, distraidamente reparava” (CLÁUDIO, 1999, p. 18). Essa estratégia 

lúdica soma-se à relação dialógica do texto com outros artistas, outras obras e linguagens 

artísticas, coadunando a visão marioclaudiana da escrita. O autor, em entrevista, já afirmou: 

“Vejo a escrita como uma espécie de palimpsesto, um texto escrito sobre outro texto que já 

existe, mas que não é imediatamente visível” (CLÁUDIO apud RIBEIRO, 2004).  

Como “labiríntica emulação” (CLÁUDIO, 1999, p. 19) dos movimentos sociais, 

psicológicos, memorialísticos e artísticos da família apresentada na árvore genealógica 

manuscrita que lhe serve de pré-texto, o romance, de modo a reconstituir a histórica quinta, 

remonta ao século XVIII, estendendo-se à segunda metade dos Oitocentos, e constitui-se a 

partir de uma extensa pesquisa sobre essa época. Nos capítulos em que se constrói a casa 

literária, encontramos uma pluralidade de referências históricas, mas também nos deparamos 

com uma interessante reflexão sobre o papel da literatura, terreno onde a quinta é 

reconstituída tendo, como cimento, a ficção.  

Esse primeiro livro da trilogia pode ser associado à gestação da estirpe portuense, pois 

se volta aos primeiros anos das memórias familiares narradas ao longo das três obras. 

Seguindo o fio da vida ficcionalizada, Tocata para dois Clarins (TPDC), romance publicado 

em 1992, parece atender ao chamado da vida adulta marcando-se pelo casamento de António 

e Maria, casal tripeiro que inicia sua vida conjugal na década de 1930, quando a Europa se 

encontrava mergulhada na onda fascista que levou a regimes ditatoriais e à II Guerra Mundial. 

A história da vida desses protagonistas, contudo, era conhecida. Mário Cláudio, em seu 

exercício literário, toma para si a função de transcrevê-la, conferindo-lhe ritmo e visibilidade 

na tessitura da ficcional biografia de figuras que, descobrimos nas linhas finais do romance, 

remetem aos seus pais. Em um caleidoscópio em que se misturam referências históricas, 
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artísticas e memorialísticas, o autor revela-se coerente com seu estilo de escrita autorreferente, 

dialógico e, não raro, de cariz barroco. Para ilustrar, recordamos que, desde o título, a escrita 

do romance brinca com sons e subverte significados, remetendo-nos a “outros sentidos de 

tocata, relacionados ao seu uso para instrumentos de sopro, dentre os quais o clarim, 

instrumento identificado com estridentes sinais militares, imagem de disciplina e rigor 

certamente apropriada ao regime ditatorial” (CALVÃO, 2008, p. 34), a que o romance faz 

referência.  

Nos nove capítulos em que se divide o livro, a narração de TPDC vai se alternando 

entre o casal e uma voz que se impõe como o sistema político então vigente. Se, durante quase 

toda a extensão do romance, essas personagens se mostram obedientes ao salazarismo 

recuperado pelo texto, ao final, a tríade narrativa sofre um importante desdobramento: com a 

lembrança da chegada do filho e, sobretudo, com a sua nomeação, o tom contido frente à 

castração do regime transforma-se em uma fala mais lúcida e distante dele no tempo. O 

menino batizado nas linhas finais do romance acena-nos “olhando um pouco, mas um pouco, 

apenas, de soslaio” (CLÁUDIO, 1992, p. 199): em gesto autorreferencial semelhante ao que 

se leu em AQV, o pseudônimo disfarça-se de identidade e parece conduzir-nos à terceira obra 

da trilogia da árvore, que subverte a ordem cronológica para traduzir a espiritualidade que não 

raro caracteriza a fase madura da vida.  

Como terceiro ramo desta árvore, O Pórtico da Glória (OPG) remonta à casa 

originária, a das Virtudes. A voz narrativa alterna partes em terceira e primeira pessoa e nos 

dá a ler a biografia do bisavô castelhano de Mário Cláudio, Diego Hernández, da bisavó 

portuguesa, Hermínia Mavigné – a quem conhecemos como personagem de AQV –, dos 

negócios familiares e do estabelecimento do espanhol no Porto. A passagem de Diego e sua 

família pela vida acompanha o ritmo espiritualizado de uma peregrinação traduzida, em OPG, 

em um subjetivo diálogo entre o texto e o homônimo pórtico que adorna a catedral de 

Santiago de Compostela, que se deixa ler já a partir da capa do romance, que faz uma 

interessante alusão à literatura, às artes plásticas e ao sangue da raça, elementos que 

inegavelmente se destacam na obra. 

 O escritor, em entrevista, diz-nos: “a tríade faz parte da minha vida ao longo dos anos, 

até porque considero que todas as vidas se podem dividir em três partes, infância, a idade 

adulta e a velhice” (CLÁUDIO apud SILVA, 2019). O tríptico da árvore, aqui brevemente 
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apresentado, não só confirma o gosto marioclaudiano pela escrita de trilogias, mas também 

explora, em cada um dos romances que o constitui, cada uma dessas fases da vida.  

Finalizando esta parte inicial da pesquisa, pensamos na descrição da casa do pintor 

português Amadeo de Souza Cardoso, relida em Amadeo – “A Casa é uma teoria volumétrica 

por entre a vegetação, maior do que todo o Mundo, impossível de arrumar. [...] Não há 

caminho, não haverá jamais, que a ela não vá ter” (CLÁUDIO, 1984, p. 11-12). Ela ilumina a 

percepção de que, mais que a materialidade dos núcleos familiares ou a história que os 

acompanha, as casas de escrita da trilogia da árvore revelam um modo de ler a identidade 

portuguesa por meio de imagens e aproximações. Assim, as memórias familiares do escritor, 

uma vez tornadas texto a partir do seu desejo de revelação do rosto, têm suas lacunas e 

imprecisões coerentemente preenchidas por ele com o objeto de seu trabalho: a ficção, condão 

capaz de transformar a “existência naquilo que toda a existência deverá ser, uma forma 

redonda e perfeita” (Cláudio, 1997, p. 184).  

Essas casas habitam o Porto, cidade grávida das histórias familiares que lemos na 

trilogia da árvore, burgo que se abre à descoberta, a ser percorrido com os pés descalços da 

narrativa. O Porto de Mário Cláudio nos surpreende com os acontecimentos narrados, com a 

arte que o ilustra e que, afinal, também conta a sua história, pois assim é: “cosmopolita e 

cerrada, aberta ao sonho e inimiga do devaneio, tão pronta a recordar-se de si, e das suas 

gentes, como a esquecer-se da pura e simples constatação de que constitui parcela do 

Universo” (CLÁUDIO, 2000b, p. 139). É essa a cidade que percorreremos no capítulo 

seguinte, com a leitura de Meu Porto.  
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3 PORTO: ENTRE TODAS AS CIDADES, A CIDADE18 

 

E quando o Porto se esgota, no bico da pena, dele sobrevivem, como no 

momento da morte, breves e tranquilizantes lucilações, e forma a Cidade um 

território de graças e de medos, de florescências seráficas e de quietos 
registos, pois que falo do aglomerado que a infância fixou às folhas do 

álbum, e acredito na mais desesperada via da ressurreição (CLÁUDIO, 

2000b, p. 14).  

  

O conjunto da obra de Mário Cláudio marca-se, entre outros aspectos, por ter a cidade 

natal do escritor como ponto de partida. Assim, é do Porto e de seus arredores que provém 

não apenas o conteúdo ficcional, mas também a sua ancestralidade, visto que sua memória 

genealógica está atrelada à história mais ou menos recente da cidade, memória que frequenta 

direta ou indiretamente o seu texto. Não em vão as páginas iniciais do romance A Quinta das 

Virtudes remontam ao barro da fundação, à presença céltica no atual território setentrional 

português, passando pelas invasões napoleônicas, entre outros reveses determinantes da 

historiografia da região e, paralelamente, pela história familiar do escritor. Ainda, a mudança 

de Béjar, na Espanha, para o Porto, empreendida pela personagem do bisavô Diego, em O 

Pórtico da Glória; o namoro e o casamento dos portuenses António e Maria, nomes relativos 

aos pais do escritor, cuja lua de mel, ficcionalizada em Tocata para dois clarins, emparelha-se 

à celebração de outro enlace, o da pátria com o estadonovismo e, finalmente, o eu que parte 

do Porto e a ele retorna na viagem autobiográfica do argonauta de Astronomia – nenhuma 

dessas escolhas temáticas feitas por Mário Cláudio, nesse conjunto de obras a que nos 

referimos, é gratuita.  

Portanto, a organicidade do texto marioclaudiano também pode ser verificada, entre 

uma variedade de elementos, na constância com que a cidade do Porto e seu entorno são 

frequentados pelas personagens ali imaginadas. Como que a acompanhar o fluxo do rio 

Douro, que nasce na Espanha e deságua no Atlântico, a obra de Mário Cláudio parece buscar, 

nas origens setentrionais da antiga Península, um rumo que contribua com a projeção da 

literatura e da cultura portuguesas no mundo. 

 

18 Referência ao estudo de Renato Cordeiro Gomes, Todas as cidades, a cidade, texto amplamente referenciado 

na apresentação deste capítulo. Convém lembrar que Gomes, por sua vez, alude ao romance de Julio Cortázar, 

Todos os fogos o fogo. 
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Meu Porto (2001) é dedicado aos cronistas portuenses Germano Silva e Helder 

Pacheco, “a quem a Cidade deve a revelação do rosto” (CLÁUDIO, 2001, p. 9). Partindo 

dessa obra para percorrer os caminhos propostos pelo recorte literário deste estudo, o Porto 

sobrevive, pela pena marioclaudiana, como um labirinto especular, uma vez que é na cidade 

que o escritor se reconhece como artista. Seu texto não trata apenas de manter vivas as 

memórias da cidade ou as das personalidades que se relacionam diretamente a ela, mas, em 

um interessante passeio, Mário Cláudio apropria-se do burgo, transforma-o em texto e, enfim, 

confere-lhe nova vida no campo das artes. Assim, o Porto de Mário Cláudio dá-se a ler a 

partir de imagens, enredos e memórias, inscrevendo-se, conforme a leitura que fazemos, em 

romances que, por sua natureza dialógica, compõem uma espécie de antologia daquilo que a 

cidade “produz e contém: documentos, ordens, inventários, mapas, diagramas, plantas baixas, 

fotos, caricaturas, crônicas, literatura... que fixam a sua memória” (GOMES, 2008, p. 23-24). 

Meu Porto, obra híbrida sobre a qual nos detemos neste terceiro capítulo, compõe um 

palimpsesto da cidade, pois oferece à leitura registros mnemônicos do cidadão que escreve, 

recordando a máxima de que aquele “que escreve se descreve” (CLÁUDIO, 1993, p. 27). Em 

seu texto de apresentação do autor, Maria Theresa Abelha Alves retoma o excerto presente no 

conto “Ragtime” e atesta que  

  

a cidade do Porto é itinerário que se percorre em páginas marioclaudianas, 

dela é o colorido das magnólias, azaléas e japoneiras, dela é o espaço urbano 
das torres, do rio, do muro dos Bacalhoeiros, mas dela é, também, a druídica 

atmosfera que o escritor procura fixar, registrar, testemunhar, investindo-se 

na ancestral componente céltica da raça. Seu portuense universo poético se 

espraia nos textos para além das referências contextuais, num sentimento 
peculiar que convoca a cinérea cor da bruma, da neblina, dos mistérios 

(ALVES, 1993, p. 221-222).  
 

Desenovelando a meada autobiográfica pelo espaço setentrional português, a literatura 

de Mário Cláudio traz o Porto como a cidade entre todas as cidades, centro do labirinto em 

que somos convidados a, pelos meandros de sua obra, nos perder. Impõe-se a cidade como a 

brumosa morada do Minotauro, e o texto marioclaudiano, tal qual fio de Ariadne, guia a 

leitura no sentido de uma salvação proporcionada somente pela via da arte19. Esse processo de 

 

19 A respeito da impossibilidade de salvação percebida na estética barroca, que tem alguns aspectos, tais como a 

tensão entre jogo e luto e o rebuscamento da linguagem, recuperados, na contemporaneidade, por escritores 

como Mário Cláudio, temos, nas palavras de Sergio Paulo Rouanet, no texto de apresentação à Origem do drama 

barroco alemão, que “tanto a vida do homem como sua salvação passaram a ser concebidos em termos profanos. 
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relacionar a cidade a um labirinto de afetos e memórias, tão bem executado por Mário 

Cláudio, encontra eco em Walter Benjamin, em seu texto sobre a infância em Berlim, em que 

percorre o Tiergarten e outros espaços de sua memória aos moldes da Recherche de Marcel 

Proust. Inscrito nessa tradição, o texto marioclaudiano igualmente ilustra o motivo de a cidade 

ser compreendida como labirinto, pois é nela, como no texto, que a errância se mostra como 

forma de conhecimento: 

 

Para escrever sobre sua cidade natal, nos diz Benjamin, num texto decisivo, 

uma estranha aprendizagem se tornou necessária: aprender “a se perder 

numa cidade como a gente se perde numa floresta”. O texto da Crônica 

berlinense acrescenta: “Estas artes da desorientação, Paris mas ensinou” e, 
ao fazer isso, realizou o sonho “cujos primeiros rastros foram os labirintos 

dos mata-borrões dos meus cadernos de aluno”. [...] Na Crônica berlinense 

Benjamin evoca a imagem da sua vida como a de um labirinto cujo “centro 
enigmático” é a morada do “eu” ou do “destino”, pouco importa. Com efeito, 

pouco importa, pois o destino só é o itinerário do eu à busca de si mesmo 

pelos caminhos da alteridade (GAGNEBIN, 1994, p. 102-103).  

  

As palavras de Jeanne Marie Gagnebin permitem-nos compreender que a constante 

presença do Porto nos escritos marioclaudianos constitui um projeto de autoinscrição do 

artista na cidade. É na história do lugar que se inscrevem tanto os romances quanto a 

ancestralidade do autor de Meu Porto, assim como a cidade é o local percorrido em suas 

memórias. Ao colocar-se como “um homem do Norte, antes de ser ‘portoguês’20 que respira” 

(ALVES, 1993, p. 221), Mário Cláudio concebe como único caminho possível para situar-se 

no mundo a “indagação de (si) mim através da indagação dos outros, procurando saber deles o 

especular sobre o que (é) sou” (CLÁUDIO apud ALVES, 1993, p. 212). 

Em sua obra, Mário Cláudio (d)escreve sua cidade natal como produto do trabalho 

coletivo e do imaginário do cidadão que “desafia a natureza. Além de continente das 

experiências humanas, com as quais está em permanente tensão, ‘a cidade é também um 

registro, uma escrita, materialização de sua própria história’” (GOMES, 2008, p. 23). Isso 

favorece que o Porto aí se destaque entre todas as cidades possíveis, visto que o caráter 

 

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” (BENJAMIN, 1984, 

p. 35). 
 
20 No original, há nota sobre o neologismo entre aspas: “Buscamos o neologismo em uma análise de Um verão 

assim, feita por Arnaldo Saraiva e publicada em O Comércio do Porto, em 8 de abril de 1974” (ALVES, 1993, p. 

225). 
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autorreferencial que marca o texto marioclaudiano encontra, na cidade-berço do artista, o 

caminho a ser percorrido. Em queda vertiginosa dos olhos ao livro, a cidade adentra esse 

espaço por imagens que se delineiam a partir da descrição de lugares e costumes, do registro 

da memória citadina, da menção a personalidades oriundas do Norte de Portugal até, enfim, 

tornar-se, ela própria, elemento passível de ficcionalização, seja quando a linguagem irmana-

se às artes visuais, seja quando ela mimetiza ou gera enredos a partir dos cenários da cidade, 

representados em obras de arte: “numa ousada concepção das correspondências 

baudelairianas, a cidade, no texto de Benjamin (e, acrescentamos, no de Mário Cláudio) torna-

se coautora do trabalho do memorialista” (BOLLE apud GOMES, 2008, p. 70. Adendo 

nosso). Portanto, mais que espaço onde têm lugar os enredos das obras, o Porto de Mário 

Cláudio, uma vez textualizado, “é o relato sensível das formas de ver a cidade; não enquanto 

mera descrição física, mas como cidade simbólica, que cruza lugar e metáfora, produzindo 

uma cartografia dinâmica, tensão entre racionalidade geométrica e emaranhado de existências 

humanas” (GOMES, 2008, p. 24). 

A ideia do texto como processo de “imaginária construção da ponte entre a literatura e 

a experiência citadina” (Prefácio de SOUZA apud GOMES, 2008, p. 14), identificada, aqui, 

especialmente, com o livro Meu Porto, traz à tona a relação entre texto e cidade pela via da 

arte. Não apenas por ser, evidentemente, obra de arte que dá a ler o território, mas, sobretudo, 

por convidar ao texto recursos imagéticos que tornam o burgo visível pela ótica de outros 

artistas, dado que “a cidade acontece no interior da cidade, dentro do dentro, como a mise-en-

abîme da série das ‘cidades ocultas’” (GOMES, 2008, p. 57) narradas n’As cidades invisíveis 

de Italo Calvino, de modo que “ler a cidade é escrevê-la, não reproduzi-la, mas construí-la, 

fazendo circular o jogo das significações” (Ibidem, p. 61). 

A metáfora da escavação, cara às ideias benjaminianas no texto “Infância em Berlim 

por volta de 1900”, remete à recordação: escavar para recordar o passado e ressignificar o 

presente21. No jogo promovido pelo autor de Meu Porto, em que o narrador convoca “os 

 

21 Michel Foucault lembra-nos de que “por trás da história desordenada dos governos, das guerras e da fome, 

desenham-se histórias, quase imóveis ao olhar – histórias com um suave declive: história dos caminhos 

marítimos, história do trigo ou das minas de ouro, história da seca e da irrigação, história da rotação das culturas, 

história do equilíbrio obtido pela espécie humana entre a fome e a proliferação” (FOUCAULT, 2008, p. 3). O 

filósofo estabelece, no quarto capítulo da Arqueologia do saber, distinções entre essa concepção historiográfica, 
que diz respeito a uma história das ideias, e a história como arqueologia: se aquela possui “objeto incerto, 

fronteiras maldesenhadas, métodos tomados de empréstimo aqui e ali, procedimento sem retitude e sem fixidez” 

(Ibidem, p. 154-155), esta se caracteriza por ser “precisamente abandono da história das ideias, recusa 

sistemática de seus postulados e de seus procedimentos, tentativa de fazer uma história inteiramente diferente 
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eléctricos da (sua) minha infância”, que “escavavam o bucho da noite”, suas memórias 

infantis percorrem o labirinto citadino – “Praça da Liberdade, Rua dos Clérigos, Praça dos 

Leões, Jardim do Carregal, Rua de Dom Manuel II, Palácio de Cristal, Rua de Júlio Dinis” 

(CLÁUDIO, 2001, p. 17). Segundo Benjamin, acerca de Proust e, mais uma vez, associamos 

a lição ao universo marioclaudiano, “o importante, para o autor que rememora, não é o que ele 

viveu, mas o tecido de sua rememoração, o trabalho de Penélope da reminiscência” 

(BENJAMIN apud GOMES, 2008, p. 71).  

Mário Cláudio investiga a história do Porto ao escavar suas memórias particulares e as 

de sua ancestralidade. É inevitável, portanto, que a cidade seja presença constante em suas 

obras, visto que o “corpo individual” encontra-se atrelado ao “corpo urbano” (GOMES, 2008, 

p. 83). Essa metáfora da cidade como corpo facilita a percepção da urbe como espaço e como 

estirpe, pois sua história funde-se às estórias narradas. Por meio das imagens que seu texto 

convoca, mais ou menos explicitamente, temos que 

  

A representação imagística da cidade está estreitamente ligada às metáforas 

visuais, numa recorrência que forma uma tradição. A cena da escrita faz-se 

sob o signo da visibilidade: traduz-se no dar a ver. Pode prender-se, por um 
lado, à técnica do retrato, quando, na produção do discurso, remete-se à 

realidade observável e atrela-se à geografia do lugar; por outro, busca 

construir “cidades invisíveis” que a imaginação torna visíveis. Em ambos, 
verifica-se a persistência da metáfora espacial para descrever a cidade, para 

compreendê-la em termos visuais (Ibidem, p. 82). 

 

 Não é apenas em Meu Porto que a cidade tem lugar de destaque. Respeitando o recorte 

desta tese, analisaremos a “persistência da metáfora espacial” na descrição do lugar, dos 

 

daquilo que os homens disseram” (Ibidem, p. 156). Aqui, consolidamos nossos argumentos em sentidos caros à 

correlação entre escavação – movimento que remete ao saber arqueológico do texto – e memória segundo o texto 

de Walter Benjamin, que fala, no fragmento “Escavar e recordar”, “das imagens que, arrancadas de todos os seus 

contextos anteriores, estão agora expostas, como preciosidades, nos aposentos sóbrios da nossa visão posterior – 

como torsos na galeria do colecionador. E não há dúvida de que aquele que escava deve fazê-lo guiando-se por 

mapas do lugar. Mas igualmente imprescindível é saber enterrar a pá de forma cuidadosa e tateante no escuro 

reino da terra. E engana-se e priva-se do melhor quem se limitar a fazer o inventário dos achados e não for capaz 

de assinalar, no terreno do presente, o lugar exato em que guarda as coisas do passado. Assim, o trabalho da 

verdadeira recordação (Erinnerung) deve ser menos o de um relatório, e mais o da indicação exata do lugar onde 
o investigador se apoderou dessas recordações. Por isso, a verdadeira recordação é rigorosamente épica e 

rapsódica, deve dar ao mesmo tempo uma imagem daquele que se recorda, do mesmo modo que um bom 

relatório arqueológico não tem apenas de mencionar os estratos em que foram encontrados os achados, mas 

sobretudo os outros, aqueles pelos quais o trabalho teve de passar antes” (BENJAMIN, 2013, p. 101).  
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costumes e das artes tripeiras22 pela via das imagens textuais emergentes das quatro obras 

aqui elencadas. No sentido da já referida organicidade da obra marioclaudiana, vale ressaltar 

que o Porto está coerentemente presente em outros escritos de autoria do escritor, flertando 

com uma espécie de biografia da cidade pela via da arte e dos artistas que a frequentam quer 

física, quer textualmente. Logo, a ficcionalização da biografia de personagens que, de algum 

modo, remetem ao Porto e ao Norte de Portugal, é uma forma de escrever a cidade. Por 

exemplo: a descrição plástica da casa do pintor Amadeo de Souza-Cardoso, originalmente 

situada em Manhufe, região setentrional, como uma “teoria volumétrica por entre a vegetação, 

maior do que todo o Mundo” (CLÁUDIO, 1984, p. 11); as “ruas estreitas e alcantiladas, que a 

luz consolida numa névoa de líquenes” (CLÁUDIO, 1986, p. 11), que ilustram a manhã do 

batismo daquela que se tornaria a violoncelista Guilhermina Suggia, e a lição sobre a terra (a 

portuguesa e o barro, material de trabalho da ceramista Rosa Ramalho, também oriunda de 

uma aldeia do Norte de Portugal): “há uma potência que reside na terra, de natureza definida 

pelos membros que a compõem. Viver com ela é estar aí, na inteireza do ser que a preenche, 

de sentido desperto para seu oculto recado” (CLÁUDIO, 1988, p. 14). É inevitável que os 

romances Amadeo, Guilhermina e Rosa, ao percorrerem a biografia dos três artistas do Norte 

de Portugal, percorram essa região, valorizando, metaforicamente, as mãos dos artistas – que 

são, afinal, também as do próprio escritor –, como mãos que traduzem, em seus respectivos 

ofícios, a alma da região. De modo coerente, em A cidade no bolso, o escritor  

 

evoca com grande serenidade de escrita e de emotividade muitos dos lugares 
de perfeição e de opção ou alguns dos vultos mais ilustres que se destacaram 

 

22 A ocorrência do adjetivo tripeiro é constante nesta tese por fazer referência ao que é relativo à cidade do 

Porto; tem origem no evento histórico da tomada de Ceuta, expedição militar sob o comando de D. João I, no 
ano de 1415. O Infante D. Henrique, responsável por organizar as forças no Norte de Portugal, abasteceu as naus 

com todo o gênero de alimentos disponíveis na cidade do Porto, deixando à população local, já prejudicada pela 

peste que assolava, à época, grande parte da Europa, apenas os miúdos ou tripas. Inventando alternativas 

alimentares, surgem as tripas à moda do Porto, que se tornaram um dos elementos gastronômicos mais 

característicos da cidade, de forma que se originou, também, a alcunha “tripeiros”. Escreve Mário Cláudio sobre 

a receita, ressignificando-a em termos literários: “também chamadas dobrada, por motivos que se prendem, 

porventura, com o exagero nutritivo que representam, sopa de banha, mão de vaca, chouriço de carne, orelheira, 

presunto, salpicão, cabeça de porco, feijão branco seco, cebolas, cenouras, sal, pimenta, louro, salsa, cominhos, 

limão e arroz. Se não encararmos esta pletora de aromas e de paladares, assim, como forma realenga de brindar o 

mais plebeu dos produtos de açougue, na boa e democrática tradição das cortes e dos foros, teremos errado, por 

certo, na leitura de algumas das mais esplêndidas páginas da história medieval. Aos fins do século catorze, a esse 

período subsequente à grande e devastadora fome e ao terror da peste negra, é que pertence esta iguaria lusitana, 
de facto, goliardesca e excessiva maneira de celebrar a continuidade e a glória da existência humana” 

(CLÁUDIO, 2014b, p. 187).  
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na vida da cidade. Mas sem nenhum excessivo ou despropositado bairrismo 
literário e apenas com esse sentido de louvação e redescoberta de tudo o que 

do Porto por aqui se pode sempre reencontrar nas sombras e lugares de 

muitos passos que se perderam no fio incessante da sua História 

(FERREIRA, 2000). 

 

Deambulando, como Baudelaire, pela cidade de sua infância, Mário Cláudio, nos 

textos já mencionados, bem como em crônicas e contos reunidos, por exemplo, em Itinerários 

(1993) e em O eixo da bússola (2010), percorre os caminhos nortenhos que constituem, 

afinal, o seu trajeto biográfico, escrevendo e descrevendo a história da sua arte como a 

história da sua cidade.  Seja ao relacionar as construções urbanas à atmosfera portuense, seja 

ao reconstruir o Porto no terreno de suas letras, o espaço citadino, segundo Lewis Mumford 

(apud ARGAN, 1993, p. 73) “favorece a arte, é a própria arte”. Dialogando com a obra de 

outros artistas de origem e inspiração setentrional (como, Tiago Veiga e Camilo Castelo 

Branco), reproduzindo textualmente imagens da paisagem do Norte (como em A cidade do 

pintor [1996], a saber, o Porto de António Cruz) e valorizando tanto o popular quanto o 

erudito, aspectos culturais complementares, o escritor assume, ainda, a função de crítico, 

cronista e, enfim, historiador da cidade. Assim, 

 

a arte, cujo valor se dá na percepção, torna presentes os valores da cultura no 
próprio ato em que os traduz e reduz a seus próprios valores. Não atua num 

setor do saber próprio, específico: tudo pode ser estruturado ou organizado 

como arte, assim como tudo pode ser estruturado ou organizado como 
filosofia. O que o chamado juízo de valor verifica na obra de arte não é, 

decerto, a conformidade a uma determinada cultura, nem a sua superação, 

mas uma estrutura cultural específica, justamente aquela graças à qual os 

valores podem ser captados, não na dimensão sem tempo do pensamento 
abstrato, mas na do presente absoluto, da percepção. Por isso, esse 

presumido juízo não se coloca de forma alguma, como deveria se fosse 

realmente juízo, no término de um processo de análise e de reflexão, mas 
produz-se no exato instante da percepção ou da apreensão da obra; não é 

portanto o momento conclusivo, mas o momento inicial da atuação do 

historiador (ARGAN, 1993, p. 26).  

 

 As palavras de Giulio Argan coadunam a ideia de que o Porto, longe de ocupar um 

espaço romântico de idealizações, ou ainda o pedantismo saudoso de tempos passados, nas 

páginas de Mário Cláudio, coloca-se como metrópole em construção. Assimilada à coerência 

disto que podemos depreender como sendo a filosofia ou a ética do texto marioclaudiano, a 

cidade é colocada como espaço ficcionalizável de onde partem e por onde circulam as 
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personagens do percurso autobiogáfico daquele que se descreve ao escrever sobre e a partir 

do seu lugar23.  

Se a história do artista, continente da de sua ancestralidade, toca a história citadina, os 

níveis escalares propostos por Ana Fani Alessandri Carlos parecem defender Mário Cláudio 

de amarras regionais, já que, na obra do escritor, o plano da metrópole, iluminando a “cidade 

como obra humana” e “materialidade produzida ao longo da história”, tem a função de mediar 

os planos do espaço mundial e do lugar, respectivamente de alcance mais amplo e mais local 

(CARLOS, 2001, p. 12). Metonimicamente, ao se tomarem algumas especificidades locais 

(tais como a paisagem, o clima, os tipos e as artes do Norte português) como imagens sociais 

e, por isso, amplas, via literatura, é a noção de reprodução da sociedade, belamente refletida 

nas obras de Mário Cláudio, de modo específico no percurso autobiográfico percorrido neste 

estudo, que se esboça como produto. Lembrando-nos, aqui, da conhecida frase atribuída ao 

escritor russo Leon Tolstói, “Canta a tua aldeia e cantarás o mundo”, verificamos que, 

partindo de um lugar que assume como seu (sua cidade, seu país, sua história, seus ancestrais, 

suas memórias, portanto), Mário Cláudio percorre esse labirinto24 de afetos tomando-nos, 

leitores, pela mão, e revelando-nos os retalhos do passado costurados com a universalidade da 

meada ficcional. Como cidade possível entre as cidades, o Porto é inscrito, pela pena 

marioclaudiana, no “livro de registro das cidades”, em que se fundem burgo e escrita em gesto 

único: “ler a escrita da cidade e a cidade como escrita é buscar o legível num jogo aberto e 

sem solução” (GOMES, 2008, p. 18).  

Neste terceiro capítulo, que se dedica à leitura de Meu Porto, a obra será inicialmente 

apresentada sob a ótica tríplice da memória, da paisagem e da arte; a posteriori, avaliaremos a 

questão da visibilidade, entre outros aspectos, com base na reflexão estética feita por Jacques 

 

23 Pensamos, neste momento, n’A República, de Platão: nela, a poesia é banida da polis justamente por gerar 

falsificações – ficções – do real; em Mário Cláudio, a (con)fusão entre cidade e texto não deixa de assumir um 

caráter ético-político de reabilitação da arte ficcional como força participativa no jogo dos interesses sociais. 

 
24 A imagem do labirinto remete, além do que já brevemente expusemos acerca da infância em Walter Benjamin 

e dos labirintos memorialísticos a que seus escritos fazem referência, ao texto de Jorge Luis Borges, que nos leva 

a perdermo-nos em jardins de veredas bifurcadas ou em vertiginosas estantes da babélica biblioteca. Vale 

recordar, aqui, o poema “Labirinto”: “Não haverá nunca uma porta. Estás dentro/ E o alcácer abarca o universo/ 

E não tem nem anverso nem reverso/ Nem externo muro nem secreto centro./ Não esperes que o rigor de teu 

caminho/ Que teimosamente se bifurca em outro,/ Tenha fim. É de ferro teu destino/ Como teu juiz. Não 

aguardes a investida/ Do touro que é um homem e cuja estranha/ Forma plural dá horror à maranha/ De 
interminável pedra entretecida./ Não existe. Nada esperes. Nem sequer/ A fera, no negro entardecer” (BORGES 

apud CESCO, 2011, p. 264).  
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Derrida, sobretudo, em Pensar em não ver: escritos sobre as artes do visível; enfim, 

analisaremos mais detidamente a presença de outras artes no texto de Meu Porto.  

 

 

3.1 Quadros do Porto, escrita de si: notas sobre memória, paisagem e arte para uma 

leitura de Meu Porto 

 

E retornavam os Pais do escuro da noite, e experimentava eu um roçagar de 

pelagem, na cara, e acalentava-me a humidade que o Pai trazia, no cachecol, 

e o aroma da brilhantina, que o anunciava, e à beira, à minha beira, depunha 

ele o Porto absoluto, formado pelas ruelas e pelos templos, pelos torreões 
iguais aos do edifício da Nacional, posicionado numa esquina da avenida dos 

Aliados, e onde determinara eu que moraria um feiticeiro de barbas muito 

alvas, envergando uma túnica constelada de estrelas, a folhear um 
cartapácio, e inclinavam-se os telhados ribeirinhos, e apertavam-se as 

artérias do Centro, e escancarava-se um armazém de poeiras e de luzes, e 

abraçava-me a Cidade entregada, e tudo, tudo isto, sem que me apetecesse, 
podem crer, e nunca mais me apeteceria, voltar simplesmente a acordar 

(CLÁUDIO, 2000b, p.21). 

 

Meu Porto é uma obra híbrida que conjuga predicados narrativos, imagéticos e 

culturais, conjugação já esboçada nas crônicas citadinas de A cidade no bolso, antologia 

publicada no ano 2000 pela editora Campo das Letras. A escrita de Meu Porto conduz o leitor 

a um passeio pela cidade, levado pela destreza e pela precisão do olhar do artista que se quer 

“filho de um burgo masculino e feminino, incapaz de se amoldar ou de submeter, mas curioso 

das suas paixões” (CLÁUDIO, 2001, p. 20). Pelo caráter subjetivo demonstrado desde o 

pronome possessivo em primeira pessoa de seu título, a obra será por nós tomada como uma 

espécie de guia cultural e literário, pois nela buscaremos pistas exegéticas que possibilitem 

verificar, em A Quinta das Virtudes, Tocata para dois clarins e O Pórtico da Glória, 

elementos visuais que apontem para uma metodologia marioclaudiana do olhar a atravessar o 

Norte português. Assim, acreditamos que as imagens evocadas na representação do Porto de 

Mário Cláudio, bem como o modus operandi de sua escrita visual, ressoem na narrativa de 

seus ancestrais, que, por sua vez, conduzem no sentido de uma autobiografia25; desse modo, 

alguns dados memorialísticos relevantes, a representação de certos elementos da paisagem 

urbana e, especialmente, a ênfase dada ao trabalho artístico, em suas múltiplas feições, 

 

25 Referimo-nos a Astronomia (2015). 
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estabelecem processos que excedem a mera representação ou transposição de dados, 

refletindo, portanto, a dimensão intersemiótica do trabalho do escritor. 

Quanto à memória, Harald Weinrich lembra-nos de que o Lete “é sobretudo nome de 

um rio do submundo, que confere esquecimento às almas dos mortos” em cujo “macio fluir 

desfazem-se os contornos duros da lembrança da realidade” (WEINRICH, 2001, p. 24). 

Assim, é na renovação das águas de outro rio, o Douro, que Mário Cláudio liquida imagens e 

memórias portuenses. As “águas” do texto, tais quais as do Lete, miticamente bebidas pelas 

almas dos mortos, já “esquecidas de sua existência anterior”, tornam aquelas imagens e 

memórias “livres para renascer em um novo corpo”26 (Idem), o corpo literário da cidade: Meu 

Porto. Esse novo corpo em que as memórias, bem como as suas representações artísticas, se 

reconfiguram apontam para aquilo que Weinrich relaciona à proustiana “poesia da 

lembrança”, que se forja a partir da memória involuntária. Diferentemente da memória 

voluntária, ligada à razão, e que, portanto, para efeitos literários, seria inútil, a mémoire 

involuntaire, considerada por seus predicados poéticos, “antes de mais nada se dá no tempo. 

Pode esperar bastante, por vezes muito tempo, até que alguma vez, depois de longos 

intervalos, certas lembranças retornam ‘espontaneamente’” (Ibidem, p. 208) – como ocorre 

com o biscoito molhado no chá, entre outros dispositivos de que Marcel Proust lança mão na 

escrita de Em busca do tempo perdido. O Proust evocado no Lete de Weinrich convoca os 

cinco sentidos para que sirvam à memória, de modo que todos eles convirjam, em sua obra, 

para uma  

 

“memória do corpo” que retorna bem longe no passado, no qual, sem que o 
espírito saiba, ficou guardado tudo aquilo que só pode ser atingido pelos 

sentidos “inferiores”, particularmente corpóreos, porque estes continuam 

entrando fundo na natureza humana, mais do que o sentido da visão, 

demasiadamente intelectual. Esses sentidos “mais profundamente” instalados 
são por isso também os sentidos mais poéticos” (WEINRICH, 2001, p. 210). 

 

 

26 Lembramo-nos, aqui, da “grande elegia que Camões dedicou ao esquecimento, com palavras amáveis para o 

consolo que nos pode advir do esquecimento. [...] Aqui vão alguns versos dela, que representam também a 
ligação com o Lete: ‘De que serve às pessoas alembrar-se/ do que se passou já, pois tudo passa,/ senão de 

entristecer-se e magoar-se?/ [...]/ Porque me não criara a minha estrela/ selvático no mundo, e habitante/ na dura 

Scítia, ou na aspereza dela?/ [...]/ Ou, em pago das águas que estilei/ as que do mar passei foram de Lete,/ para 

que me esquecera o que passei” (WEINRICH, 2001, p. 25-26). 
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Retomando o sentido da visão ao discutir as relações entre o que veem os olhos e a 

produção artística, nas suas considerações sobre “Paisagem e literatura”, em Poética e 

filosofia da paisagem, Michel Collot afirma que  

 

no romance contemporâneo, a importância atribuída à descrição e o papel 
reservado à paisagem, frequentemente elevada à posição de uma verdadeira 

personagem [...] contribuíram em muito para abalar as fronteiras entre prosa 

e poesia, favorecendo a emergência de uma categoria como a do “discurso 
poético” (COLLOT, 2013, p. 49). 

 

A crise contemporânea, que ecoa nas expressões artísticas, leva a que a literatura sobre 

paisagens não se restrinja a questões geográficas, mas se configure como a acepção 

paisagística de “extensão de uma região que o olho pode abarcar em seu conjunto” 

(ESTIENNE apud COLLOT, 2013, p. 49), de modo que real e figurado sejam sentidos que se 

configurem como próprios da “região”. Essa perspectiva de que emerge “determinada 

percepção da ‘região’ e a sua representação pictural” (COLLOT, 2013, p. 50), formada a 

partir da tomada de consciência paisagística que se relaciona à história das línguas europeias, 

presentifica-se, contemporaneamente, nos sentidos provocados pelas artes visuais, 

encontrando também privilegiada expressão no campo literário. Para Collot, “falar da 

paisagem a propósito de um escritor pressupõe, em primeiro lugar, que a criação literária 

tenha alguma coisa a ver com o visível, e, mais comumente, com a experiência sensível” 

(Ibidem, p. 56).  

Desse modo, ao eleger sensações e ressonâncias afetivas sobre a sua região, o artista 

dá a ler a paisagem que se prolonga, sendo refigurada pela escrita, pois “a ‘paisagem’ de um 

escritor não se reduz a qualquer um dos lugares onde ele viveu, viajou ou trabalhou. Ela não é 

nem mesmo uma composição mais ou menos sutil desses referentes geográficos e biográficos, 

mas uma constelação original de significados produzidos pela escrita” (COLLOT, 2013, p. 

58).  

Amalgamando aspectos memorialísticos e paisagísticos, a presença da arte, sobretudo 

a das artes visuais, fundamenta-se, nesta leitura, justamente na profanação do visível, que, nas 

palavras de Maurice Merleau-Ponty, repousa “sobre uma visibilidade inteira a ser recriada, e 

que libera os fantasmas nele cativos” (MERLEAU-PONTY, 2004, p. 21). 

Contemporaneamente, a literatura, estabelecendo relações homológicas com as artes plásticas, 
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segundo Aguinaldo José Gonçalves, encaminha-nos no sentido do que Merleau-Ponty 

delineia como sendo a lição do olho:  

 

é preciso tomar ao pé da letra o que nos ensina a visão: que por ela tocamos 

o sol, as estrelas, estamos ao mesmo tempo em toda parte, tão perto dos 

lugares distantes quanto das coisas próximas, e que mesmo nosso poder de 

imaginarmo-nos alhures – “Estou em Petersburgo em minha cama, em Paris, 
meus olhos veem o sol” –, de visarmos livremente, onde quer que estejam, 

seres reais, esse poder recorre ainda à visão, reemprega meios que obtemos 

dela (Ibidem, p. 43). 

 

 

Revisando a importância da visão e sua relação com os demais sentidos, é, portanto, 

sob a tríplice ótica da memória, da paisagem e da arte, que verificamos o exercício de tornar a 

cidade em Meu Porto uma paisagem artística. Tal exercício apresenta-se em cinco momentos 

e parte da subjetividade de uma voz em primeira pessoa que se faz presente já no título da 

obra: primeiro, uma espécie de introdução apresenta o Porto como um híbrido, “Pátria 

Mátria”, repleto de ambiguidades, antíteses e, portanto, um burgo barroco em sua essência. 

Em seguida, na parte intitulada “Quadros”, sem acompanhar, necessariamente, as imagens 

impressas em quase todas as páginas pares deste capítulo, são descritas outras imagens da 

cidade, sob a ótica de artistas portuenses, de forma que as relações entre o que texto e pintura 

dão a ver se estreitam e excedem o exercício da ekphrasis, disso resultando um criativo 

diálogo entre palavra e imagem. Em “Extases”, terceira parte da obra, são apresentadas 

esculturas e igrejas, bem como demais cenários que remetem à religiosidade e à mística, e 

nesses “exemplares” traduzidos, pela escrita, em chiaroscuro, como obras excessivas e 

lúdicas, caracterizadas por certa melancolia, o Porto de Mário Cláudio revela, mais uma vez, 

sua essência barroca, através da recolha, em passeio pelo burgo, de imagens que remetem à 

cultura seiscentista, tão marcadamente presente, ou “recaída”27, como sugere Severo Sarduy. 

A quarta parte, denominada “Figuras”, por sua vez, convida ao texto outros artistas portuenses 

e portugueses, tais como, entre outros: Almeida Garrett, que “foi muito mais ornato do Porto 

do que verdadeiro escritor dele” (CLÁUDIO, 2001, p. 77), Júlio Dinis, “o introdutor do 

romance campesino em Portugal” (Ibidem, p. 84), a violoncelista Guilhermina Suggia, 

personalidade já biografada em Guilhermina e, finalmente, Camilo Castelo Branco, a quem, 

 

27 Nomenclatura proposta por Severo Sarduy (1989). 
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apesar de não ser cidadão do Porto, é destinado o único momento de efabulação nesta seção, 

trazendo-nos à memória a estreita relação que Mário Cláudio estabelece com a figura 

camiliana, já revelada em Camilo Broca. Diz-nos o texto: “A cousa é tão simples como isto, 

retire-se o Porto, cai Camilo como ídolo de pés de barro” (CLÁUDIO, 2001, p. 91)28. Por fim, 

na quinta e última parte de Meu Porto, deparamo-nos com a expressão horaciana “Carpe 

Diem”, que nos remete a uma experiência sensorial traduzida, pelo texto marioclaudiano, em 

uma deambulação pelos locais e elementos de prazer que marcaram uma época na cidade do 

Porto: um bordel, cujo cenário interior remete à Ceia de Leonardo Da Vinci, e a culinária 

tripeira são elementos recuperados, pela escrita, como atmosferas de ironia e deleite, que 

concluem essa espécie de álbum ilustrado do Porto, excedendo o mero exercício descritivo 

para criticar ou homenagear os cidadãos comuns, figuras que “à mesa do Porto se sentaram” 

“e disso nos legaram o que registo da história mais atenta não ousará elidir” (Ibidem, p. 111). 

 Em Meu Porto, a cultura que se acumula sob a vista atenta do escritor é reorganizada 

sob os signos da palavra e da imagem, signos que tanto transmitem informações históricas e/ 

ou da paisagem portuense quanto revelam a vocação artística da urbe, de modo que 

 

a paisagem não é a região, mas certa maneira de vê-la ou de figurá-la como 
“conjunto” perceptiva e/ ou esteticamente organizado: ela jamais se 

encontra somente in situ, mas sempre também in visu e/ ou in arte. Sua 

realidade é acessível apenas a partir de uma percepção e/ ou de uma 
representação. Portanto, para compreender ou apreciar uma “paisagem” 

artística ou literária, importa menos compará-la a seu referente eventual 

(uma “extensão de região”) do que considerar a maneira como é 

“abarcada” e expressa (COLLOT, 2013, p. 50). 

 

Sendo assim, o Porto, uma vez apresentado como “Pátria Mátria”, personifica-se no 

estatuto de filho que o artista se impõe ao escrever sobre a “cidade intangível”. Mário Cláudio 

escreve, enfim, sobre a arte, sobre a sua arte, e a cidade tem papel fundamental em seu 

percurso artístico e familiar. Nesse sentido, a partir dos signos que a narração em primeira 

pessoa transfere ao texto e, consequentemente, tal qual um “cofre de lembranças”, o Porto de 

Mário Cláudio é lido “segundo o corpo da memória coletiva e segundo a memória do corpo 

individual, selecionando-as, organizando-as e dotando-as de sentido, num processo de 

 

28 Acreditamos que, ao tornar clara essa espécie de preferência pelo escritor romântico, elegendo-o para uma 

narração inserida nas observações sobre a atmosfera citadina, o autor estende a ele uma identidade portuense, 

quer por seus coincidentes afazeres artísticos, quer por um diálogo que, impossibilitado pelo tempo, se estreita 

através das referências literárias – um diálogo entre obras de arte e artistas, afinal. 



49 

 

 

 

constante interação entre o desejo, o fato e o sonho”; o burgo é vivenciado “dialeticamente 

entre a cidade ideal e a real, quantitativa e qualitativamente apreciadas segundo as diversas 

temporalidades que a cidade abarca, segundo a dinâmica dos diversos agentes sociais 

congrega ou segrega”; a cidade, enfim, é compreendida pelo escritor “como um ponto de 

convergência da arte e da história, por isso cita artistas e visita os monumentos, considerando 

uns e outros como mirabilia urbis que do passado magnificam o presente” (ALVES, 2013, p. 

26). 

 Assim, quadros de ordem paisagística, memorialística e, sobretudo, artística estão 

relacionados, visto que “as memórias pessoais são igualmente vias de acesso à história da 

cidade e do indivíduo, como história da arte” (ALVES, 2013, p. 27). Esse dialogismo entre 

sujeito e história permite que a narração lance sobre esta um olhar pessoal, de quem conta 

sobre a cidade pois se reconhece nela, mesmo que não tenha comparecido aos eventos 

passados, colocando-se como sujeito criativo em relação às marcas históricas deixadas na 

paisagem urbana. Assim, o escritor, trazendo a história da cidade ao campo da arte, 

metamorfoseia-a em linguagem e não somente narra os eventos históricos, conferindo-lhes, 

também, função cultural. Segundo Giulio Argan, 

 

desde a antiguidade mais remota, a cidade configurou-se como um sistema 

de informação e de comunicação, com uma função cultural e educativa. As 
viagens de Telêmaco ao Egeu demonstram que, já na época de Homero, a 

cultura era considerada, acima de tudo, conhecimento das cidades. Os 

monumentos urbanos tinham uma razão não apenas comemorativa, mas 
também didática: comunicavam a história das cidades, mas comunicavam-na 

em uma perspectiva ideológica, ou seja, tendo em vista um desenvolvimento 

coerente com as premissas dadas (ARGAN, 2005, p. 244). 

 

 Tal mirada ideológica pode ser depreendida, por exemplo, da menção que o texto de 

Meu Porto faz a artistas de origem ou destino portuense, personagens históricas como 

Almeida Garrett, Júlio Dinis, António Nobre, Soares dos Reis, Guilhermina Suggia e Camilo 

Castelo Branco, que se inscreveram na história da cidade que eles homenagearam com sua 

arte – bem como é feito pelo próprio Mário Cláudio, especialmente ao retomar esses e outros 

artistas em obras de sua autoria. Nesse sentido, passemos a analisar algumas das imagens 

ilustrativas da edição corrente de Meu Porto. 

A pequena janela aberta na capa azul da obra traz a tela intitulada Traseiras da Rua do 

Almada, um recorte da paisagem portuense de Armando de Basto que remete ao 
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enquadramento do olhar que Mário Cláudio dedica à sua cidade natal, um olhar desviado, 

deslocado das vias principais, que busca nos detalhes da história e da arte adjetivos que, 

talvez, cumpram o papel de descrevê-la. Desde a capa, somos advertidos de que o Porto de 

Mário Cláudio fugirá aos caminhos turísticos que se escancaram pela região histórica da 

cidade. Ao contrário, os trajetos percorridos pelo autor de Meu Porto são colocados à margem 

e se deixam apreciar pela fresta, subvertendo os lugares-comuns. Ensina-nos Roland Barthes 

que “o texto tem necessidade de sua sombra: essa sombra é um pouco de ideologia, um pouco 

de representação, um pouco de sujeito: fantasmas, bolsos, rastros, nuvens necessárias; a 

subversão deve produzir seu próprio claro-escuro” (BARTHES, 2006, p. 41). 

 

 

Figura 1: Capa de Meu Porto, com tela de Armando de Basto intitulada Traseiras da Rua do Almada. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

Antes mesmo de o texto ser iniciado, deparamo-nos, ainda, com uma litografia de 

Abdon Ribeiro de Figueiredo, datada de 1845, cujo título, Vista do Porto tirada de Sta. 

Catharina, possibilita ao leitor ter uma visão aérea da cidade, o que pode sugerir que o livro 

que tem em mãos o levará a mergulhar pelas ruas, praças e igrejas nele destacadas. A imagem 
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aproxima-se do texto, que assume características das linguagens audiovisuais, com, por 

exemplo, o uso do plongée29, técnica cinematográfica que é, ainda, explorada pelo escritor em 

outro momento da obra, de modo que o ato da leitura se configura como uma imersão na 

cidade: a direção do olhar emula a técnica referenciada.  

 

 

Figura 2: Vista do Porto tirada de Sta. Catharina, de Abdon Ribeiro de Figueiredo. 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

As telas As Carvoeiras, de Abel Salazar, e Rio Douro, de Manuel Maria Lúcio, são 

outros elementos pré-textuais que antecipam os tons dourados que emergirão da página que 

abre o primeiro capítulo. Podemos perceber isso com a tela Barcos a Descarga no Rio Douro, 

de autoria de Joaquim Lopes, e com a menção que o texto faz à ópera de Wagner, a quem 

 

29 Mergulho em francês. O plano plongée é um tipo de enquadramento utilizado no cinema em que a cena é 

filmada de cima para baixo, como um mergulho.  
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“haveria de agradar [...] a ideia de que por esta paisagem (a do Porto) teriam estanciado os 

Nibelungos” (CLÁUDIO, 2001, p. 15. Adendo nosso). Segundo Maria Theresa Abelha Alves: 

 

Como Alberich, que na ópera de Wagner é quem rouba o anel dos 

Nibelungos, o escritor da cidade, juntamente com os pintores que a fixaram 

em tela e cores, são os “ladrões” dos tesouros escondidos desse outro rio. 

Eles o roubaram para tornarem-no conhecido, ouro dessa outra hiperbórea 
cidade, já agora no Norte de Portugal. A alusão a Wagner ainda repercute ao 

longo deste início: se são os gigantes que erguem o castelo de Wotan, são as 

“magnas figuras autóctones, sobretudo as que se implantaram no já de si 
nevoento tabuleiro das artes e das letras” (p. 15) as que erigem este outro 

castelo: a cidade do Porto como tal. Assim o lento prelúdio com que Das 

Reingold começa e que representa o movimento do Reno, parece contaminar 
com seus acordes o prelúdio de Meu Porto, obra que sintomaticamente se faz 

iniciar com o rio e acaba por referenciar seus gigantes: os artistas 

engrandecidos pelo valor atribuído a suas obras (ALVES, 2013, p. 28. A 

citação feita pela autora refere-se a CLÁUDIO, 2001). 

 

Desse modo, a paisagem, destacado o rio duriense, ressoa na arte portuguesa, 

representada pelos pintores locais, cujos quadros são convocados à construção do texto, e na 

universal30, dada a explícita referência à ópera de Richard Wagner O anel dos Nibelungos.  

 

30 Vale ressaltar que artistas de reconhecimento mais local, como Manuel Maria Lúcio, e renomados 

universalmente, como Wagner, têm tratamento indiferenciado no texto de Mário Cláudio. Esse apreço pelo 

trabalho, em detrimento de uma suposta grandiosidade oriunda do reconhecimento, parece não gratuitamente 

explicitar-se em um trecho de Retrato de rapaz: um discípulo no estúdio de Leonardo da Vinci: “O artista 

convocava por isso a atenção de Salai para a circunstância de as tarefas domésticas, engendradas num labirinto 

de estatutos e segredos, se não distinguirem das lides de que resultam as obras denominadas 'de arte'. Também 
aqui, acentuava Leonardo, se transformam os frutos que se nos oferecem aos sentidos, mediante um empenho 

que, determinado pela inteligência, se exprime sobretudo pelo coração. E assim, concluía ele, se converte o que 

nos sai das mãos em esplendor idêntico àquele em que refulgia a cabeleira da que levava a cabo uma primordial 

missão, a de matar a fome da cria que trouxera no ventre” (CLÁUDIO, 2014, p. 58-59). 
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Figura 3: As Carvoeiras, de Abel Salazar. 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

 

Figura 4: Rio Douro, de Manuel Maria Lúcio. 
Fonte: Acervo pessoal. 
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Figura 5: Barcos à descarga no Rio Douro, de Joaquim Lopes. 

Fonte: https://cutt.ly/LnwE3o6. Acesso em: 2 jun. 2016. 

 

Ainda sobre os elementos pré-textuais, temos, na dedicatória do livro, a personificação 

da cidade cuja revelação do rosto deve-se a Germano Silva e Helder Pacheco, nomes que, em 

suas carreiras, têm estudado a história, a cultura e as tradições portuenses. Deixa-se entrever, 

nessa homenagem, que o retrato do Porto traçado por Mário Cláudio segue o rastro de 

investigadores com quem seu texto dialoga, uma vez que se coloca, também, como uma 

crônica da cidade e dos gigantes que a têm erigido.  

Adentrando as vias do texto, inicialmente, tratemos da memória. Meu Porto, a 

começar pelo pronome possessivo em primeira pessoa do título, aborda um recorte pessoal. O 

narrador desdobra suas recordações sobre a cidade de forma que a memória se abre tanto 

particular quanto coletivamente. Assim, suas lembranças são contadas em conjunto com as da 

cidade que homenageia e, assim, as imagens que o corpo testemunha são narradas como 

lembranças, que representam “precisamente o ponto de interseção entre o espírito e a matéria” 

(BERGSON, 1999, p. 5). A memória, através dos signos que convergem na arte, oferece-nos 

meios de ressignificar a história da cidade, graças ao caráter testemunhal que a narração 

assume, fazendo com que os fatos históricos, costumeiramente distantes e atrelados às 

enciclopédias, tornem-se tangíveis nesse movimento de aproximação que a narrativa 

mnemônica, que se reconhece na cidade, favorece.  
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O Cerco do Porto (1832-1833)31 é evento histórico que se descortina sob o signo da 

névoa que costumeiramente cobre a paisagem da cidade. O texto faz referência a ele de 

maneira indireta, enevoada, através de menção ao autor de Frei Luís de Souza: “Pois não é 

verdade que percorreu Almeida Garrett, experimentados os fumos das canhonadas do Cerco, 

um cenário de saudades pungidas e de encobertos regressados de Alcácer Quibir?” 

(CLÁUDIO, 2001, p. 15). Note-se que o texto conta a história da cidade pela ótica de uma 

obra literária, de modo que a realidade se entrevê “sob o manto diáfano” 32 da literatura.  

 A espacialização da arte e a interpretação do espaço da cidade como objeto artístico 

legitimam-se em Meu Porto, visto que “não há espaço que outros espaços não abrace, e que 

não se converta por isso no óculo por onde o azul do infinito se pode avistar” (CLÁUDIO, 

2001, p. 19). Nas palavras de Florencia Garramuño, o texto literário, assumido como campo 

expansivo, implode, reformula e amplia suas funções iniciais, refletindo uma mutação que, 

afinal, define o literário na contemporaneidade. Desse modo, a instabilidade e a ebulição do 

texto que sistematicamente desborda seus limites narrativos põem em xeque algumas 

definições formalistas da estética. Por isso a literatura, assumindo características de outros 

códigos artísticos ou colocando-se em par com eles, “incorpora em sua linguagem e em suas 

funções uma relação com outros discursos em que ‘o literário’ mesmo não é algo dado ou 

construído, mas desconstruído ou, pelo menos, posto em questão” (GARRAMUÑO, 2009. 

Tradução nossa). Portanto, o azul destacado pelo trecho que se expande do poético ao teórico 

remete ao céu que ilumina o casario ilustrado na tela Rua Escura, de José Campas, mas não 

podemos deixar de remontar à capa da obra, cujo azul que emoldura o já mencionado recorte 

de Armando de Basto abraça, também, os parágrafos de Meu Porto, “tão desconchavados no 

encadeamento como ansiosos do muito que é preciso incluir” (CLÁUDIO, 2001, p. 20), como 

se o próprio texto fosse um óculo por onde se avista o azul do infinito. 

 

31“Cerco do Porto pelas forças miguelistas que destacaram para a cidade do Norte cerca de 80.000 homens. 

Apesar da abissal superioridade do exército absolutista, este cerco duraria cerca de um ano. Em meados de 1833, 

a situação era desesperada para os liberais: fome, epidemias, deserções, atraso no pagamento dos soldos, 

indisciplina e revoltas, para além das eternas divergências entre Palmela e Saldanha que faziam prever um fim 

trágico para a aventura constitucional. Perante a iminência da vitória dos absolutistas, os liberais enviam para o 

Algarve, por via marítima, uma coluna de 2.500 homens, comandados pelo duque da Terceira que marchará 

posteriormente sobre Lisboa e alterará o rumo dos acontecimentos em favor dos liberais” (RODRIGUES, 1996, 
p. 209-210). 

 
32 Recupera-se, aqui, o subtítulo de A relíquia, obra de outro escritor setentrional, Eça de Queiroz: sobre a nudez 

forte da verdade, o manto diáfano da fantasia. 
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Figura 6: Rua escura, de José Campas. 

Fonte: https://cutt.ly/HnwCZlv. Acesso em: 2 jun. 2016. 

 

 No segundo capítulo, “Quadros”, a voz narrativa visita, cinematograficamente, em 

plongée – tal qual a técnica do “mergulho” utilizada pelo cineasta Manoel de Oliveira em 

Aniki-Bobó, longa-metragem datado da década de 1940 e meticulosamente inserido no tecido 

do texto –, regiões tais como a Ribeira, Miragaia, Foz, Ramalde e Póvoa do Varzim. A escrita 

desse capítulo revela uma paisagem conjugada com a insistente reprodução da imagem de 

capa, que nos relembra que o caráter pessoal da obra não se perde nos meandros da história, 

sequer no roteiro citadino que ela propõe. Nele, são mencionados os impactos da batalha de 

Waterloo, as intempéries históricas de 1879 e 1962 e o regime ditatorial salazarista da década 

de 1960; têm destaque elementos da paisagem portuense, como a Quinta das Virtudes, bem 

como são mencionadas personagens como Tomás Antonio Gonzaga, Raul Brandão e outros 

artistas que residiram na cidade do Porto. A recuperação das memórias, das personagens e dos 

locais relacionados à história da cidade, a homenagem que Mário Cláudio lhes presta e a 
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relação que estabelecem entre si constituem os quadros do Porto marioclaudiano, de forma 

que, assim como se dá em O Porto da minha infância, outro filme de Oliveira, cuja 

comparação com Meu Porto é inevitável, a escrita encontra o cinema: “além da pessoal 

história, a película [e o livro] fornece[m] também a história coletiva do burgo e atrelada a uma 

e a outra, uma terceira história emerge: a da arte” (ALVES, 2013, p. 27). Acerca dessa 

aproximação, falaremos de forma mais abrangente adiante.  

No segundo capítulo de Meu Porto, em que as impressões do escritor acerca da cidade 

são denominadas “quadros”, os olhos excedem sua função física e aproximam-se da arte 

como instrumento reprodutor de imagens, destacando-se, assim, o caráter visual da escrita 

marioclaudiana. Segundo Vera Casa Nova,  

 

as ilustrações são ressonâncias do texto literário. A tela e a página podem se 

identificar dentro de suas complexidades. Baudelaire dizia que o melhor 

“resumo” de um quadro pode ser um soneto ou uma elegia, mostrando de 
certa forma que os escritores têm a capacidade de falar da pintura mais de 

perto, pois nós temos grande dificuldade de ver o que temos sob nossos 

olhos (CASA NOVA, 2008, p. 25). 

 

Desse modo, a “matéria pictórica” (CLÁUDIO, 2001, p. 34) que ilustra as páginas de 

Meu Porto excede quadros estáticos, assumindo uma forma fluida que apenas o registro 

estético da memória, amparado tanto pela linguagem literária quanto pela cinematográfica, 

pode promover. Como genuína representante da literatura contemporânea, essa obra não trata 

a imagem como ilustração da palavra nem o texto como explicação da imagem. Logo, a vista 

da Ribeira como um quadro em plongée e a cenografia que descreve essa região33, compondo 

o “espírito do lugar” (Idem), são seguidas, no texto, por impressões ligadas a figuras notáveis, 

como o oficial da Marinha portuguesa Carvalho Araújo, o pintor Ângelo de Sousa, os homens 

das letras Raul Brandão e Eugénio de Andrade, a desportista Rosa Mota, além dos eventos 

históricos já mencionados. Esses quadros narrados se conectam às imagens componentes da 

obra, proporcionando, por fim, quadros literários em demanda de recepção, visto que “a 

potência geradora de imagens reside no sujeito [...]” (CASA NOVA, 2008, p. 46) que as 

decodifica em sua arte. Mais do que um exercício mimético, “a arte não reproduz o visível, 

torna visível” (KLEE apud CASA NOVA, 2008, p. 48). 

 

33 “Escalava o casario a encosta da Pena Ventosa, e as outras que se lhe quedavam por vizinhas, a lembrar as 

casas de papelão, pintadas a cores crudelíssimas, cenário de fundo da cascata que se armava num recanto do 

quintal” (CLÁUDIO, 2001, p. 21). 
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Aliás, arte é a matéria de que é composto “Extases”, terceiro capítulo de Meu Porto. 

Nele, de maneira mais explícita, a cidade é caracterizada como um museu a céu aberto, de 

modo que a arte e a paisagem encontram aí maior destaque. Igrejas, monumentos, telas, 

altares e praças são minuciosamente descritos ou, ainda, são cuidadosamente transpostos ao 

texto como elementos paisagísticos marcados pela história da cidade.  

A Sé do Porto é ilustrada com a tela de Dominguez Alvarez, Aspecto da Sé do Porto, 

que revela a particularidade do olhar sobre o local, assim como o capítulo, que é aberto com a 

“efabulação de adolescente” (CLÁUDIO, 2001, p. 57) que o escritor ficcionaliza. O texto 

sobre o templo conta conta a história das invasões francesas do século XIX, com destaque “à 

nobreza, à lealdade e à sempre invictabilidade” do Porto, características inscritas na entrada 

da Sé, exaltadas no brasão da cidade, e que são refletidas no “inultrapassável altar de prata” 

que, “mediante um astuto reboco de cal”, resistiu à “cobiça da soldadesca de Soult”34 (Ibidem, 

p. 58).  

 

34 O altar de prata da Sé do Porto situa-se à esquerda de sua capela-mor. Ele foi construído na segunda metade do 

século XVII pelas mãos de vários artistas portugueses. Durante a invasão das tropas francesas à cidade do Porto, 

em 1809, foi poupado por uma parede de gesso erguida às pressas para protegê-lo.  
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Figura 7: Aspecto da Sé do Porto, de Dominguez Alvarez. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

 

 

Figura 8: Brasão da cidade do Porto.  

Fonte: https://cutt.ly/Unw2HaF. Acesso em: 10 nov. 2015. 
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A talha dourada do Convento de Santa Clara também comparece ao texto. O convento, 

que consente que somente “visitem a certas horas esconsas” o “seu maior e notório atractivo” 

(CLÁUDIO, 2001, p. 59), tem suas regras subvertidas pelo escritor, que o revela em uma 

meticulosa releitura. Mimetizando a estética do interior da igreja, não somente na descrição 

do conteúdo, mas, sobretudo, nos períodos longos, nas escolhas vocabulares rebuscadas, no 

floreio da linguagem, que conta com inversões e excessivas de adjetivações, ele transpõe ao 

texto a opulência do barroco joanino que caracteriza a talha e o “triunfo de um estilo que fez 

do Porto um dos pontos cimeiros da Europa” (Ibidem, p. 61): 

 

Estendia-se de resto a inventiva de tais artefactos à ornamentação do templo 

cavernoso, pejado de castanho afeiçoado em faunas e floras, querubins e 
volutas, tudo recoberto com a joanina folha de ouro que converteria o 

setecentos português num contínuo laurespene, a sobrepujar uma espécie de 

relento de sarnapálicas aventuras galantes (CLÁUDIO, 2001, p. 59). 

 

 O texto segue a visita ao Convento de Santa Clara na companhia de Camilo Castelo 

Branco, em A bruxa do Monte Córdova, povoando a narração com as figuras de São 

Francisco e Santa Clara, que, em citação do texto camiliano, “‘[...] escondiam, de puro 

envergonhados, os seus bem-aventurados rostos, lá no empíreo, por detrás dos rabecões dos 

anjos’” (CLÁUDIO, 2001, p. 60). Por fim, convocando “o desfalecido êxtase de uma freira de 

Bernini, flutuando entre a oferta do corpo desejante e a aspiração à lança incendiária do 

arcanjo arrebatador”35 (Ibidem, p. 61), o texto dialoga com a escultura. Essa crise entre 

sagrado e profano36, tão característica da arte barroca, que se desdobra nas evocações e 

 

35 Explícita referência ao Êxtase de Santa Teresa, grupo escultórico de características barrocas, criado por 

Lorenzo Bernini (1598-1680) para a Capela Cornaro, na Igreja de Santa Maria della Victoria, entre 1645 e 1652. 

 
36 Lembramo-nos, aqui, do Giorgio Agamben de Profanações, e brevemente recordamos o que se lê na 

apresentação de Selvino Assman da obra: “De forma geral, poderíamos dizer que ele dedica toda a sua análise 

filosófica, filológica, histórica, estética, a profanar o sagrado, ou melhor, a procurar devolver à comunidade 

humana aquilo que historicamente foi subtraído ao uso comum através da sacralização. Profanar – conceito 

originalmente romano – significa tirar do templo (fanum) onde algo foi posto, ou retirado inicialmente do uso e 

da propriedade dos seres humanos. Por isso, a profanação pressupõe a existência do sagrado (sacer), o ato de 

retirar do uso comum. Profanar significa, assim, tocar no consagrado para libertá-lo (e libertar-se) do sagrado. 

Contudo, a profanação não permite que o uso antigo possa ser recuperado na íntegra, como se pudéssemos 

apagar impunemente o tempo durante o qual o objeto esteve retirado do seu uso comum. O que se pode fazer é 

apenas um novo uso. Assim, por exemplo, apoiando-se em Benjamin, para quem o capitalismo é visto como 

religião, Agamben insiste em apresentar ‘a profanação do improfanável’ como ‘a tarefa política da geração que 

vem’: trata-se de procurarmos libertar-nos da asfixia consumista em que estamos metidos, e se trata, ao mesmo 
tempo, de afastar-nos da sacralização do eu soberano de Descartes, e chamar a atenção para o impessoal, o 

obscuro, o pré-individual da vida de cada um de nós” (AGAMBEN, 2007, p. 8-9). 
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descrições, especificamente, desta parte da obra, ratifica a reflexão crítica a que, conforme já 

mencionamos, o texto de Mário Cláudio se volta, e que encontra na estética barroca terreno 

fecundo.   

 

 

Figura 9: Êxtase de Santa Teresa, Gian Lorenzo Bernini. 
Fonte: https://cutt.ly/Lnw03Bz. Acesso em: 10 nov. 2015. 

 

 

 A tela Altar de São Francisco, de Alberto de Souza, destaca uma mulher em postura 

de simplicidade. Um olhar atento perceberá que ela acompanha posição de duas personagens 

que adoram o Menino Jesus no quadro contido dentro do quadro, logo acima da mulher. A 

imagem está impressa ao lado do texto que põe em questão as intenções de João Carneiro, 

responsável pela pintura do Baptismo de Cristo, “tábua surpreendente, [...] a qual consiste 

num quase anacronismo naquele mostruário do que de mais excelso nos trouxe o Barroco do 

Norte de Portugal” (CLÁUDIO, 2001, p. 63). Uma vez mais, Mário Cláudio vale-se da 

estética barroca para, agora, discutir a função da arte. Primeiramente, num jogo de 

desdobramentos, parte de uma tela do século XX que apresenta uma figura de aspecto frágil 

diante da riqueza do altar de São Francisco, “pobre atraiçoado pela opulência que a preenche” 
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(Ibidem, p. 63); em seguida, o texto faz referência à obra de João Carneiro, que pode ser vista 

na Capela de São João Batista, nessa mesma igreja; contudo, a leitura leva-nos à reflexão 

sobre as possíveis intenções do artista, que desejava ser sepultado ali, promovendo, assim, um 

jogo de imagens e de ideias que, passeando pela igreja que o texto destaca e fazendo uso de 

técnica própria ao estilo barroco, joga com opostos como ostentação/ simplicidade.  

 

 

Figura 10: Altar de São Francisco, de Alberto de Souza. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

A história, também tomada pelo impulso lúdico do texto marioclaudiano, é reescrita e 

rediscutida em Meu Porto, permitindo-nos verificar que, nessa obra, 

 

o passado histórico, seja ele representado por uma época, um acontecimento 

determinado, ou mesmo uma personagem real a ser biografada, será sempre 
apresentado pelo filtro da releitura que dele faz o escritor, da qual não se 

ausentam as contribuições que livremente se originam dos territórios da 
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imaginação, numa admitida mistura de realidade e ficção que parece indiciar 
a consciência do estatuto comum da literatura e da história, ambas 

igualmente resultantes de um particular ato narrativo (CALVÃO, 2008, p. 

41-42). 

 

Portanto, fatos de impacto local ou mundial, tais como, por exemplo, “as cheias de mil 

novecentos e sessenta e dois” (CLÁUDIO, 2001, p. 33) e a “Guerra de Trinta e Nove – 

Quarenta e Cinco” (Ibidem, p. 13), são inseridos na narrativa, conjugando a escrita 

marioclaudiana a recortes e referências a obras e artistas que, afinal, escreveram a história da 

cidade descrita no livro. Assim, “o tempo histórico encontra, num nível muito sofisticado, o 

velho tempo da memória, que atravessa a história e a alimenta” (LE GOFF, 1996, p. 13); a 

atravessar o rio da história, nutrindo-o com arte, estão os gigantes que, com Mário Cláudio, 

sentam-se “à mesa do Porto” (CLÁUDIO, 2001, p. 111). A história surge no texto de Meu 

Porto de viés, por meio da ficção ou da arte, pelo halo dourado do rio que jamais se repete.  

A consciência do fazer artístico atrelada à questão histórica do desterro é encontrada 

de maneira bastante evidente nas páginas 68 e 69 do livro – em que o olhar de António Soares 

dos Reis, artista representado em retrato assinado por Marques de Oliveira, volta-se para a 

obra de sua autoria, a escultura Desterrado – e na dupla de páginas seguinte, que dá destaque 

ao trabalho da arte. De acordo com Theresa Abelha: 

 

O Desterrado, obra-prima da escultura portuguesa, comparece no livro [...] 

pelo valor intrínseco de obra de arte que inegavelmente possui, comparece 

ainda como homenagem merecida ao escultor Soares dos Reis, tão 

injustiçado no tempo de feitura de sua obra magna, quando lhe recusaram a 
originalidade, o que o levou ao suicídio, e comparece também como ponto 

de partida para o questionamento de um fato histórico: o êxodo de muitos 

portugueses por perseguição política ou por questões econômicas, no 
século XX (ALVES, 2013, p. 30-31). 
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Figura 11: Disposição das imagens nas páginas de Meu Porto. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

Acrescentamos que o comparecimento do artista e de sua obra, dispostos na página de 

maneira não inocente, a mutuamente se olharem, reafirma a autorreferencialidade recorrente 

nos livros de Mário Cláudio e a “dimensão metalinguística dos discursos de seus narradores, 

insistentemente voltados para a reflexão sobre o trabalho que executam” (CALVÃO, 2008, p. 

46), o que se confirma, na página seguinte, com a ilustração O artista no seu atelier em Roma 

desbastando o Desterrado, desenho do mesmo Soares dos Reis, que, ao ser homenageado por 

Mário Cláudio, representa-o igualmente como artista.  
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Figura 12: O Artista no seu Atelier em Roma Desbastando o Desterrado, de Soares dos Reis. 

Fonte: https://cutt.ly/Fnw2VTh. Acesso em: 10 nov. 2015. 

 

A respeito dessas estratégias textuais que discutem a dimensão crítica da literatura, é 

ainda Dalva Calvão quem nos recorda de que 

 

diluindo as fronteiras entre o trabalho de citação e o trabalho crítico, ele 

[Mário Cláudio] faz de seu texto um espaço privilegiado para a “crítica 

poética” de que fala Walter Benjamin, produzindo, como queriam os poetas 
alemães, “um juízo de arte” que é “ao mesmo tempo uma obra de arte”. Este 

“juízo de arte”, entretanto, não parte de critérios de valor baseados em 

conceitos preestabelecidos, mas se constitui como tal pelo próprio ato de 
refletir sobre outra obra. A reflexão é sinônimo deste juízo, pois ela incidia 

um ato de aceitação ou de identidade, uma aproximação subjetiva com o que 

foi percebido como abertura à reflexão na obra tomada como ponto de 

partida (CALVÃO, 2008, p. 228). 

 

Se “Extases” passeia pela cidade por meio de reflexões sobre a arte nela gestada, o 

penúltimo capítulo de Meu Porto visita locais cuja relevância na paisagem urbana se deve às 

“Figuras” que por eles passaram. Desse modo, “o Porto serve de cenário” (CLÁUDIO, 2001, 

p. 82) a eventos históricos, tais como a Revolução francesa, refletida localmente em Almeida 

Garrett, a quem os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade fizeram trazer “apegada ao 
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peito a urbe de sua naturalidade [...], objeto do seu altruísmo juvenil, e motivo de robusta e 

acalentadora inspiração” (CLÁUDIO, 2001, p. 79). É cenário para as tensões sociais 

resultantes da Revolta fontista, dada a ler sob a letra de Júlio Dinis, “estabelecida entre o 

impulso do voluntarismo britânico e a resignação à aurea mediocritas do reino de Portugal” 

(Ibidem, p. 81), no romance Uma família inglesa. A cidade abriga figuras como Camilo 

Castelo Branco, Arnaldo Gama, António Nobre, o cientista Ricardo Jorge e Pedro IV de 

Portugal, ou D. Pedro I do Brasil, cuja grandiosidade constante nos compêndios históricos e 

culturais é abalada, visto que são descritos, em Meu Porto, como cidadãos comuns que 

transitam pela “glória deste Mundo” (Ibidem, p. 94), como querem as últimas palavras deste 

livro:  

 

À mesa do Porto se sentaram estas personagens, e disso nos legaram o que o 

registo da história mais atenta não ousará elidir. Que lhes persigamos nós as 

pisadas da existência, conducentes não só à agrura dos trabalhos, mas ao 
prazer dos dias, eis o que urgirá enfim mais vivamente ambicionar (Ibidem, 

p. 111). 

 

 Os gigantes, introduzidos pela convocação da ópera wagneriana ao texto, são 

revelados, especialmente neste capítulo, com suas imperfeições, sob a ótica de uma voz 

narrativa que não declina de expor sua opinião – “Eu não gosto tanto de Garrett” (Ibidem, p. 

78) – sobre nomes que, passíveis de olhar crítico, são despidos da inatingibilidade 

costumeiramente reservada aos das artes ou aos elevados pela história, conferindo-lhes o 

estatuto de sujeitos suscetíveis às agruras e aos prazeres dos dias. Humanizadas, essas figuras 

conduzem Meu Porto ao seu último capítulo, “Carpe Diem”, em que somos levados a visitar 

um Porto pretérito, que se deixou saborear em bordéis e que ainda traz o gosto da tradicional  

culinária tripeira, elementos tornados, pela escrita, atmosferas de deleite, concluindo essa 

espécie de álbum ilustrado da cidade. 

 Além da função social dos prostíbulos “das décadas anteriores” (CLÁUDIO, 2001, p. 

101) – locais onde “as putas” “propiciavam, e julgo que muito mais do que em qualquer lugar 

do mundo, a estabilidade dos costumes e a regularidade da dinâmica social” (Ibidem, p. 103) 

–, são abordados, neste último capítulo, três elementos culturais característicos da culinária 

local. As tripas à moda do Porto, as pataniscas de bacalhau e a papa de farinha de pau são, na 

obra, iguarias atreladas tanto a artistas quanto a anônimos. Assim, a gastronomia, tomada 

como arte, está inscrita na paisagem e no gosto de personalidades como descendentes reais, 
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Maria Callas e Ana Plácido, mas também no âmbito da arraia-miúda, espaço popular em que 

as receitas foram inauguradas. Essas tradições culinárias portuenses são resgatadas de modo a 

“aliar ao paladar dos comeres a perfeição de seu uso, o que sempre haverá de significar nota 

da ética e da estética melhores” (CLÁUDIO, 2001, p. 104), visto que o texto sugere que, 

respectivamente, esses pratos sejam consumidos com: um garfo de prata, dada a realeza a que 

a história por trás das tripas está relacionada; uma faca de ferro, para que as pataniscas sejam 

cortadas pelo mesmo ferro que pode servir tanto ao uso artístico quanto à lida com a terra e, 

enfim, uma colher de pau, para que sejam servidas as papas de farinha de pau tanto ao gosto 

de Camilo Castelo Branco quanto ao das “gentes do Pará, supremos apreciadores de virtualha 

tão nutritiva” (Ibidem, p. 111).  

 As cinco partes em que a cidade de Mário Cláudio se apresenta em Meu Porto revelam 

ao leitor um olhar que permite, concomitantemente, um passeio pelo burgo e, principalmente, 

a possibilidade de sua reinvenção. Nesta primeira mirada sobre a cidade-livro, recordamo-nos 

daquilo que diz Theodor Adorno: “o artista, portador da obra de arte, não é apenas aquele 

indivíduo que a produz, mas sim torna-se o representante, por meio de seu trabalho e de sua 

passiva atividade, do sujeito social coletivo” (ADORNO, 2003, p. 164). Essa “metafísica do 

artista”, depreendida pelo filósofo a partir da obra de Paul Valéry, relaciona-se à 

individualidade do trabalho do escritor que, ao tecer um elogio à urbe que lhe serviu de berço, 

o faz como “apologia à própria arte que a erigiu” (ALVES, 2013, p. 33). Logo, a metodologia 

que buscamos compreender no olhar que Mário Cláudio lança sobre o Porto parece refletir as 

tintas com que a cidade tem sido pintada e descrita.  

Se a cidade do Porto favorece o trabalho de Mário Cláudio e se este faz dela sua obra 

de arte, é seguindo o percurso autobiográfico do escritor que desejamos reconhecer, nas 

imagens cuidadosamente tecidas pela narração de algumas de suas memórias, pela paisagem 

que seus olhos testemunham e pelas efabulações que o ato criativo permite, as imagens de 

uma cidade que existe/resiste pela via da arte. Desse modo, as anotações acerca de memória, 

paisagem e arte como aspectos que saltam aos olhos na leitura de Meu Porto coadunam a 

hipótese de que esse livro pode ser tomado como ponto de partida e chave de leitura de tal 

percurso. Se a ancestralidade ficcionalizada nos romances da trilogia familiar, que serão 

apresentados no quarto capítulo desta tese, contêm, também, imagens relacionadas à cidade 

que serve de berço e palco às suas personagens, as impressões de Mário Cláudio acerca desse 

lócus inserem o livro que ora analisamos, mas também a região setentrional de que ele trata, 
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no contexto autorreferente do corpus literário aqui definido. Sendo assim, antes de nos 

debruçarmos sobre as obras romanescas, deambulemos um pouco mais sobre a cidade do 

escritor, exercitando uma leitura do texto marioclaudiano em par com as propostas derridianas 

de desconstrução e visibilidade, para, enfim, verificarmos as relações interartes que se 

destacam no texto de Meu Porto. 

 

 

3.2 A cidade desconstruída: algumas questões derridianas no texto de Mário Cláudio37 

 

O que nos força a pensar é o signo. O signo é o objeto de um encontro; mas é 

precisamente a contingência do encontro que garante a necessidade daquilo 
que ele faz pensar. O ato de pensar não decorre de uma simples possibilidade 

natural; é, ao contrário, a única criação verdadeira. A criação é a gênese do 

ato de pensar no próprio pensamento. Ora, essa gênese implica alguma coisa 
que violenta o pensamento, que o tira de seu natural estupor, de suas 

possibilidades apenas abstratas. Pensar é sempre interpretar, isto é, explicar, 

desenvolver, decifrar, traduzir um signo. Traduzir, decifrar, desenvolver são 

a forma da criação pura. Nem existem significações explícitas nem ideias 
claras, só existem sentidos implicados nos signos; e se o pensamento tem o 

poder de explicar o signo, de desenvolvê-lo em uma Ideia, é porque a Ideia 

já estava presente no signo, em estado envolvido e enrolado, no estado 
obscuro daquilo que força a pensar. Só procuramos a verdade no tempo, 

coagidos e forçados. Quem procura a verdade é o ciumento que descobre um 

signo mentiroso no rosto da criatura amada; é o homem sensível quando 
encontra a violência de uma impressão; é o leitor, o ouvinte, quando a obra 

de arte emite signos, o que o forçará talvez a criar, como o apelo do gênio a 

outros gênios. As comunicações de uma amizade tagarela nada são em 

comparação com as interpretações silenciosas de um amante. A filosofia, 
com todo o seu método e a sua boa vontade, nada significa diante das 

pressões secretas da obra de arte. A criação, como gênese do ato de pensar, 

sempre surgirá nos signos. A obra de arte não só nasce dos signos como os 
faz nascer; o criador é como o ciumento, divino intérprete que vigia os 

signos pelos quais a verdade se trai (DELEUZE, 1987, p. 96-97). 

 

 

37 Este subcapítulo, que confere protagonismo ao pensamento filosófico de Jacques Derrida, diferentemente dos 

demais teóricos que fundamentam, de modo mais diluído, esta tese, deriva do trabalho final do curso “Derrida e 

a literatura: relances”. Ministrado pela professora Paula Glenadel no primeiro semestre de 2014, na Universidade 

Federal Fluminense, esse curso confirmou, com sua proposta de conjugar filosofia e literatura, os relances com 

que este estudo flerta, e que se dão, sobretudo, entre palavra e imagem. Uma vez que verificamos a extensa 

contribuição que a filosofia derridiana poderia oferecer à leitura das obras que compõem nosso corpus literário, 

entendemos que uma parte mais teórica, conjugada, evidentemente, ao texto marioclaudiano por ora interpretado, 
pode gerar, além de interessantes aproximações entre o fazer literário e o filosófico, argumentações válidas a 

respeito das relações interartísticas e semióticas abordadas nesta pesquisa.  
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O longo trecho de Gilles Deleuze em Proust e os signos, citado na epígrafe deste 

subcapítulo, conduz o pensamento ao potencial artístico do universo sígnico: os signos 

“convergem para a arte”, visto que “todos os aprendizados, pelas mais diversas vias, são 

aprendizados inconscientes da própria arte. No nível mais profundo, o essencial está nos 

signos da arte” (DELEUZE, 1987, p. 14). O filósofo Jacques Derrida diria que o essencial está 

no perigo a que o sujeito expõe quando está diante do gesto poético.  

Mas afinal, o que significa essa questão proposta por Deleuze e coadunada, em outras 

palavras, por Derrida? Em que medida ela dialoga com a interpretação que fazemos das obras 

de Mário Cláudio? Retornamos ao trecho epigrafado e encontramos um norte no excerto que 

diz que “a criação, como gênese do ato de pensar, sempre surgirá nos signos. A obra de arte 

não só nasce dos signos como os faz nascer” e, dessa forma, pensamos nos signos emitidos 

pela cidade literária em Meu Porto, obra sobre a qual nos debruçamos, de modo especial, 

neste capítulo. Se “o signo é objeto de um encontro” e se ele nos “faz pensar”, verificamos, na 

literatura marioclaudiana, elementos que nos impelem a implodir a estática do livro ou a 

passividade do espectador diante da obra de arte.  

Procuraremos, neste subcapítulo, estabelecer pontos de contato entre algumas questões 

discutidas por Jacques Derrida que se relacionam com o fazer da arte e a estética 

marioclaudiana no texto de Meu Porto. Desse modo, em um exercício derridiano de escrita, 

estas notas nascem vocacionadas a ser como um fio que se deixa estender e, portanto, 

“daremos corda” a ele, permitiremos a extensão: os signos da arte constituem uma ideia em 

Deleuze, que nos remete a Mário Cláudio, cuja estética textual faz pensar em Derrida38, que, 

por sua vez, nos traz de volta ao texto marioclaudiano, gerando encontros, reentrâncias e 

novos pensamentos.  

Seguimos, portanto, os rastros de Jacques Derrida, que, em Che cos’è la poesia?, 

constrói um texto deslizante, como a metáfora do ouriço que se lança em perigo à beira da 

estrada; a deslizar, enfim, do conceitual ao poético e, afinal, à prosa, pois aprendemos com o 

filósofo (com seu texto) que só se pode definir a poesia através de uma escrita mergulhada no 

 

38 Que, em Pensar em não ver, “elabora e problematiza a noção filosófica de visibilidade em um diálogo estreito 

com a produção artística, majoritariamente contemporânea” (DERRIDA, 2012, p. 9). 
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poético: a origem, o fim e o rastro da resposta só podem emergir de um campo onde seja 

possível ser, sendo – Dasein39.  

Assim como os rastros imagéticos que perseguimos em Meu Porto são apenas objetos 

de encontro – e, portanto, signos – entre o próprio texto e os demais elementos com que 

dialoga, o conceito derridiano de différance40, não oferecendo respostas prontas, mas um 

complexo maquinário de pensamentos em que opostos, duplos, espíritos e seres favorecem os 

signos da criação, nos ensina que o texto, a exemplo do ouriço, 

 

pode enrolar-se em bola, mas ainda assim para virar seus signos agudos para 
fora. Sem dúvida, ele pode refletir a língua ou dizer a poesia, mas ele nunca 

se refere a si mesmo, ele nunca se move como essas máquinas portadoras da 

morte. Seu acontecimento sempre interrompe ou desvia o saber absoluto, o 
ser junto de si em autotelia. Esse “demônio do coração” nunca se junta, antes 

se perde (delírio ou mania), expõe-se à sorte ou deixa-se, antes, despedaçar 

por aquilo que vem sobre ele. [...] Lembre-se da questão: “O que é...?” (ti 

estí, was ist..., istoria, episteme, philosophia). “O que é...?” chora o 
desaparecimento do poema – uma outra catástrofe. Anunciando o que é tal 

como é, uma questão saúda o nascimento da prosa (DERRIDA, 2001, p. 

116).  

 

 

39 “Ser aí” ou Dasein é um conceito-chave da filosofia existencial heideggeriana. “Na tradição metafísica, houve 

uma sucessão de conceitos centrais não empíricos como idéa em Platão, ousía em Aristóteles, esse em Santo 
Tomás de Aquino, cogito ergo sum em Descartes, sujeito transcendental em Kant, o lógos em Hegel, a vontade 

de poder em Nietzsche. O papel deles era garantir algum tipo de fundamento para a inteligibilidade do real. 

Heidegger criticou esses modos de fundamentação como sendo modos de entificação do ser das diversas épocas 

da metafísica e os dominou de princípios epocais. A todos eles ele opõe um novo modo de função: o ser-em, ser-

no-mundo e ser-aí. O conceito de mundo deveria tomar o lugar de nôus, anima, spiritus, ratio, consciência, 

representação. Toda a questão do ser é substituída pela compreensão do ser. Assim o ser se liga ao ser-aí que é 

ao modo do compreender. Por isso o ser faz parte do modo de ser do humano. Daí vem o conceito de Dasein, 

ser-aí. O ser humano, enquanto lugar da compreensão do ser que tem que operar com o conceito de ser para 

chegar aos entes, é o aí do ser – ser-aí” (STEIN, 2008, p. 291). 

 
40 “Neologismo formado a partir da substantivação de ‘différant’, particípio presente do verbo ‘différer’, 
‘diferir’” (Nota do tradutor. In: DERRIDA, 2012, p. 10). “Na cena da escritura, eis que irrompe, enfim, la 

différance, um quase-conceito fundamental ao qual o filósofo dedica apenas a conferência homônima lida em 

1968. A différance – que poderíamos traduzir por diferensa – é uma criação de Derrida, uma vez que diferença 

em francês se escreve différence (com e). Os dois termos se pronunciam da mesma maneira; e só é possível 

perceber a diversidade ao escrever. É através da escritura que a différance opera; é nela e por ela que, ao dar-se e 

ao cancelar-se, deixa rastros (e restos) e se transforma na sessão genética das diferenças. [...] O mundo, a 

metafísica, a realidade são “textos”porque neles não há presença, verdade, sentido autêntico e originário, mas 

apenas rastros, diferenças e diferimentos; tão-somente uma cadeia de enxertos, contaminações, deslocamentos, 

envios e reenvios. O que se oferece à nossa leitura, à interpretação, nada mais é, portanto, do que texto, escritura. 

A différance implica um diferir, um adiar, um retardar (espaçamento temporal), mas também uma diferença 

espacial. É um movimento ativo-passivo de produção de diferenças através do diferir, do adiamento, do manter 
em reserva, é um processo que está sempre já diferindo de si mesmo. Derrida insiste no caráter dinâmico da 

différance, no sentido que, se por um lado ela é solidária com a linguagem e a tradição metafísica, por outro não 

pode ser reduzida a um fundamento transcendental, a um absoluto, a uma essência, a uma abstração filosófica 

nem a uma experiência concreta, a um acontecimento único” (PECORARO, 2009, p. 330). 
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 O ouriço, explorado por Derrida como a imagem da poesia, remete ao Romantismo 

alemão ao resgatar a noção de uma “pequena obra de arte”, proposta por Schlegel na revista 

Athenäum (1798): “É preciso que um fragmento seja como uma pequena obra de arte, 

inteiramente isolado do mundo circundante e completo em si mesmo, como um ouriço” 

(SCHLEGEL, 1994, p. 103). 

Atendo-nos ao sentido derridiano, a cidade de Mário Cláudio, tornada Meu Porto, 

assim como na definição em prosa filosófica de Derrida, expõe o leitor ao perigo (Derrida e o 

ouriço) do encontro com os signos da arte (Deleuze). Propondo-se a falar da cidade que é tão 

sua quanto passa a ser do leitor que tem o livro em mãos, o escritor português realiza esse 

feito, conforme apontado anteriormente, a partir de elementos artísticos que ele convoca para 

a construção da obra. Esses encontros, ao leitor desatento, podem conduzir a uma busca inútil 

por respostas à pergunta: “Qual é, como é o Porto de Mário Cláudio?” Mais que essa busca 

vazia, o texto que nasce, obviamente, como artifício, recorre a outros produtos artísticos que o 

fazem deslizar por signos edificadores de uma cidade que se coloca em perigo, em discussão, 

que é passível de interpretações, e que, sendo texto, só pode existir porque é feita de 

subjetividades. Assim, ler Mário Cláudio nos aproxima do pensamento de Derrida, que se 

baseia na 

 

experiência da aporia, do indecidível, do double bind. Nada se subtrai a este 

“axioma”: todas as noções-chave que constituem a constelação do 
pensamento derridiano são, no fundo, um outro modo de definir a condição 

aporética, indecidível, impossível para que um evento aconteça 

(PECORARO, 2009, p. 336). 

 

Acusado, por exemplo, por Umberto Eco, Paul Ricoer e Hans-George Gadamer, de 

não estabelecer limites à interpretação textual, Jacques Derrida, apesar de, à primeira vista, 

parecer desorganizado na maneira de expor sua filosofia, demonstra forte consistência interna. 

Na lógica do filósofo, existe uma “recorrência de motivos, de referências de um texto para o 

outro, malgrado a variedade de ocasiões e pretextos” (DERRIDA apud PECORARO, 2009, p. 

324). A desconstrução ou, como aponta Carla Rodrigues, a dependência do outro para existir, 

dá pistas sobre os rastros com que a filosofia derridiana pode marcar a literatura. Para a 

pesquisadora, dada “a impossibilidade de fazer uma descrição direta do mundo, a marca do 

pensamento no século XX passa a ser descrever novamente as descrições já existentes e, com 

isso, desconstruí-las. Fazer filosofia com Derrida é depender de muitos outros para existir” 
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(RODRIGUES, 2014). Portanto, é desconstruindo, não destruindo conceitos, que Derrida 

elabora seu pensamento, e é nesse espaço do rastro, da differánce, do adiamento, enfim, do 

diálogo com o outro, que inscrevemos nossa leitura do texto de Mário Cláudio sob a 

perspectiva filosófica derridiana. Ora, entendemos, que a imagem marioclaudiana do Porto é 

construída como um devir, seja através de outras artes, seja através da leitura da obra. O 

artista, dependendo de seus companheiros de jogo – os gigantes que com ele fundam a cidade 

no espaço artístico ou a recepção que erige a metrópole a partir das construções imagéticas 

proporcionadas pelo texto –, elabora um exercício de desconstrução que confirma os 

procedimentos recorrentemente usados pelo escritor e o aproxima das reflexões estéticas de 

Jacques Derrida.  

Segundo Rossano Pecoraro, o pensamento derridiano pode ser seccionado em três 

momentos fluidos, que deslizam de um ao outro: a) exercícios preliminares de pensamento; b) 

desconstrução da tradição metafísica e c) empenho ético-político. No início de sua vida 

pública, o conceito de desconstrução apresentava-se, em Derrida, como complexa herança das 

questões husserlianas. O desenrolar de seu pensamento levou a que o filósofo propusesse, 

negando centros e origens, a concepção de um duplo movimento que solucionasse a 

problemática contaminação ou a dialética contida na essência dos seres e dos pensamentos:  

 

somos compelidos “não apenas a privilegiar uma substância [...] pela 

exclusão de uma outra [...], mas até mesmo a considerar todo processo de 
significação como um jogo formal de diferenças. Isto é, de rastros. Por que 

‘rastros’? [...] Trata-se de produzir um novo conceito de escrita. Pode-se 

chamá-lo de grama ou differánce. O jogo das diferenças supõe, de fato, 

sínteses e remessas que impedem que, em algum momento, em algum 
sentido, um elemento simples esteja presente em si mesmo e remeta apenas a 

si mesmo” (DERRIDA apud PECORARO, 2009, p. 328-329).  

 

Desse modo, pensando, num segundo momento e de maneira mais consistente, na 

desconstrução, Derrida aprofunda suas ideias, sempre orientado pela questão do duplo 

movimento. A relação entre escritura e diferença é destacada por Pecoraro, que diz que  

 

considerando a escritura não como mera transcrição da voz, mas como 

inscrição de um grammè (traço), Derrida mostra que não há veiculação de 
um sentido originário, mas sim de rastro, inscrição, impressão, que 

constituem as condições de possibilidade do pensamento e da experiência, 

vale dizer, quase transcendental (PECORARO, 2009, p. 329. Adendo nosso).   
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Aqui, convém observar que a compreensão de textos como sistemas de rastros implica 

pensar a escritura da cidade, no caso de Meu Porto, inserida na dinâmica de uma troca entre 

adiamento espacial e diferimento temporal – adia-se o espaço, que se lê pela ótica das 

imagens impressas, das referências literárias e artísticas em geral, bem como se adia a 

história, o tempo: a cidade, em Meu Porto, existe no vão, na fricção – na arte. Nesse duplo 

movimento, a cidade do passado e a do porvir, o real e o fictício, o coletivo e o individual, são 

devires que se desenrolam no texto, e a origem, impossível por sua essência contaminada, 

visto que Derrida nega o purismo da gênese, torna-se viável apenas pela arte, como cidade 

desconstruída.  

Em Meu Porto, temos ainda o fato de que história da cidade e memória particular do 

escritor, o eu e a alteridade (ou seja, o artista e sua estirpe, seja ela a consanguínea ou a 

artística – visto que ele pertence a uma linhagem de artistas do Norte português) estão 

reunidos na obra de maneira indiferenciada: “Não há espaço que outros espaços não abrace, e 

que se não converta por isso no óculo por onde o azul do infinito se pode avistar” 

(CLÁUDIO, 2001, p. 19). A metafísica portuense, se assim podemos dizer, onde aportam 

esses elementos, é implodida pela escrita, de modo que o que resta, como escombro e como 

possibilidade, é o diálogo, a differánce.  

No contexto da desconstrução da metafísica transcendental, a estratégia derridiana diz 

respeito, ainda, à anulação de referências autobiográficas, valorizando mais o processo, o 

pensamento, em detrimento de autoilusões subjetivas. O duplo movimento contido no nome 

da cidade de Mário Cláudio, Porto, que é, concomitantemente, arquê (origem) e telos (fim), 

ergue-se, no livro e sempre, não apenas como “Cidade da Virgem, mas Cidade Virgem, com 

isto se significando a dourada permanência de uma intangibilidade” (CLÁUDIO, 2001, p. 11). 

Desse modo, a cidade intangível não é tornada visível por artistas isolados – O Porto de Mário 

Cláudio, ou o de António Cruz, ou ainda o de Abel Salazar –, mas por uma coletividade de 

indivíduos que, sentados à mesa do Porto, “nos legaram o que registo da história mais atenta 

não ousará elidir” (Ibidem, p. 111). Assim, exigindo para si um status mais notável que um 

registro enciclopédico, o processo criador, ou seja, o percurso da criação, propicia que a 

cidade, neste livro calcado em aporias e antinomias, dada a natureza incapsulável da urbe, 

encontre visibilidade no processo da desconstrução, visto que essa é uma escolha que 

empenha a cidade do texto com o futuro, com o leitor a vir, pois abala a peremptoriedade dos 
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juízos de valor. Essa cidade textualizada mostra o não lugar do indecidível, funcionando, 

derridianamente, como opção ética que se abre à estética.  

Direcionando a questão da desconstrução ao empenho ético-político, a terceira fase do 

pensamento derridiano ensina-nos, tangenciando a questão da hospitalidade41, que o 

verdadeiro “problema ético [...] é fazer com que o incondicionado aconteça. A desconstrução, 

de resto, é uma certa experiência do impossível [...]. A experiência do outro como invenção 

do impossível, em outros termos como a única invenção possível” (DERRIDA apud 

PECORARO, 2009, p. 335). Desse modo, radicalizando a questão da desconstrução – o que, 

afinal, levou às críticas de que “tudo pode”, por parte de Umberto Eco, entre outros –, Derrida 

propõe a máxima de que a experiência do pensamento é a da aporia, do indecidível, do 

double-bind. Como leitores de Mário Cláudio, entendemos que as imagens que a pena do 

escritor gera ficam impressas no espaço da brisura, da dobradiça: manifestam-se, afinal, entre 

ficção e realidade, entre escrita e imagem, entre história e memória, no lugar ocupado 

magistralmente pelos signos da arte. Situa-se nem em um, nem em outro, mas em um híbrido 

possível pela costura artística, lembrando-nos do que nos ensinou o Deleuze da epígrafe 

anterior: “o signo é o objeto de um encontro; mas é precisamente a contingência do encontro 

que garante a necessidade daquilo que ele faz pensar”. Não fundando um terceiro termo, pois 

não há, segundo Derrida, gênese, mas apoiada na desconstrução de um e outro, a literatura, tal 

qual o pensamento derridiano, sobrevive entre elementos, calcando-se na superação de 

fronteiras, de modo que texto e imagem conferem visibilidade à cidade destacada pela obra.  

A denominação filho do Porto, com que Mário Cláudio inaugura a obra42, revela ser a 

atmosfera de sua cidade natal um dos impulsos motivadores da escrita não apenas deste livro, 

como de tantos outros, entre a ampla bibliografia do autor. Imagens do Porto, a “mais soturna 

metrópole do sul da Europa” (CLÁUDIO, 1999, p. 390) desdobram-se, sinuosamente, pela 

extensão de sua produção que, circulando por uma diversidade de gêneros, contribui para um 

mosaico de citações, referências e construções imagéticas de uma cidade barroca por 

 

41 “[...] o outro está em mim antes de mim; o eu, também o eu coletivo, tem a alteridade como própria condição 

de im-possibilidade. Não se trata de um eu que, como ainda pensaria a ética metafísica, deixa lugar ao outro, mas 

sim de um ‘eu que é estruturado pela alteridade nele, que está ele mesmo em um estado de autodesconstrução, de 

deslocamento” (DERRIDA apud PECORARO, 2009, p. 340). 

 
42 “Procuro um título para estes parágrafos, tão desconchavados no encadeamento como ansiosos do muito que é 

preciso incluir. Filho de um burgo masculino e feminino, incapaz de se amoldar ou de se submeter, mas curioso 

das suas paixões, que rótulo deverei eu plantar-lhe?” (CLÁUDIO, 2001, p. 20). 
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excelência. Aliás, o barroquismo43 da escrita marioclaudiana configura-se, de modo especial, 

“por entre serpentinas de prosa”44 que nos oferecem um exercício ao mesmo tempo árduo e 

instigante de leitura, e os já mencionados procedimentos de escrita adotados pelo autor 

conduzem a uma reflexão acerca da função da arte e do artista, desde a forma pseudônima 

com que assina suas obras até o rigor com que elabora seus textos, em que cada detalhe pode 

ser lido como um objeto lúdico que, como quer Barthes, causa incômodo e enfado 

(BARTHES, 2006, p. 20-21) até, enfim, o alcance do prazer do texto.  

Dando continuidade à leitura iniciada no item anterior, em linhas gerais, Meu Porto é 

uma espécie de crônica ou livro de registros subjetivos de elementos constituintes da cidade 

do Norte português. A obra traz belas ilustrações relacionadas à região, contando, inclusive, 

ao final, com uma lista de imagens que enumera telas, desenhos, uma escultura, a capa de um 

livro e uma fotografia, que ajudam a compor o quadro “escrito” pelo texto. Este, por sua vez, 

não se limita a descrever ou comentar os elementos pictóricos enumerados, mas se junta a eles 

de modo a recriar imagens, personalidades, sensações e paisagens presentes na memória de 

um cidadão portuense. Desse modo, essa cidade, assim elaborada, nos remete ao conceito 

derridiano de (im)possível que é, afinal, o motivo e o resultado da desconstrução. Segundo 

Pecoraro, “o princípio do im-possível dá uma chance ao possível, mas privando-o da sua 

pureza. [...] Esta im-possibilidade, pois, não é simples contrário do possível. A um só tempo 

ela se opõe e se consagra à possibilidade; a contamina, a atravessa, deixa nela o rastro de seu 

recalque” (PECORARO, 2009, p. 337). 

 Em “Escrituras e diferenças”, Rafael Haddock-Lobo aproxima o ato de jogar a 

escritura ao de nela jogar-se, afirmando que o fazer lúdico, somado ao mergulho no texto, são 

ações que possibilitam a escrita: “Só se trabalha – no sentido mais nobre do termo, o que faz 

trabalhar – pela e na falta” (HADDOCK-LOBO, 2008, p. 144). Com essas ideias em mente, 

passemos a discutir, mais detidamente, as ideias contidas em Pensar em não ver: escritos 

sobre as artes do visível (1979-2004). Ao buscar, nesse texto, pontos de contato que nos 

lembrem de que “a filosofia, com todo o seu método e a sua boa vontade, nada significa 
 

43 Convém observar que, em alguns de seus textos, Jacques Derrida revela um caráter barroco em sua escrita que 

não poderia deixar de ser, aqui, percebido. Como exemplo, podemos mencionar a relevância que o filósofo 

confere à questão das aspas como recurso de teatralidade, na parte V de Do espírito: Heidegger e a questão. 

Temos também que, em seu método, ao aguçar oposições para colocá-las em diálogo, Derrida confere ao seu 

texto um tom claro-escuro que remete a uma inconfundível estética barroca.  

 
44 Expressão tomada de empréstimo do romance Camilo Broca (2006), que recria, ficcionalmente, a biografia de 

Camilo Castelo Branco. A expressão foi utilizada, ainda por Calvão (2008b).  
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diante das pressões secretas da obra de arte” (DELEUZE, 1987, p. 97) – obra que se faz 

representar, aqui, tanto por Meu Porto e os demais textos e imagens com que dialoga quanto 

pelo próprio texto de Derrida, que, ao desconstruir conceitos, coloca-se, aporeticamente, 

como obra de arte –, joguemos, joguemo-nos, pois, no trabalho da diferença.  

 O trabalho do texto, por sua etimologia, é uma tessitura cuidadosamente elaborada. 

Bakhtinianamente, as redes dialógicas que compõem as estruturas interna e externa de um 

texto remetem-nos não somente a letras, mas também a imagens e linguagens outras, o que 

exige dos que nele trabalham, inicialmente como leitores, para, enfim, tornarem-se potenciais 

criadores, o posicionamento firme, porém humilde, do artesão. Pensemos em Derrida, cujo 

pensamento é o fio condutor deste tecido que temos, sempre incompleto, em nossas mãos: seu 

estilo e, portanto, seu texto, funcionam sob um regime de avanços e paradas, lançam-se num 

jogo de revelar e encobrir que, convidando-nos, seus leitores, ao vaivém de sua escrita, 

convidam-nos também a, pela apropriação, seguida da desconstrução de termos, propostas e 

textos, deslizar pelo exercício da différance. Esse jogo textual derridiano aproxima-se da 

escrita de Mário Claúdio quando este se propõe a, desconstruindo cânones, biografias e 

relatos históricos, criar leitura possíveis apenas no âmbito ficcional, do imaginário, das artes. 

Assim, de modo específico em Meu Porto, escritura que desliza do textual ao imagético, e 

vice-versa,  

 

essas artes do visível estão, na desconstrução, profundamente investidas pelo 

próprio movimento da escrita, já que, como diz Derrida, “[...] mesmo que 

não haja nenhum discurso, o efeito do espaçamento já implica uma 
textualização. Por esta razão, a expansão do conceito de texto é 

estrategicamente decisiva aqui. Portanto, as obras de arte mais 

esmagadoramente silenciosas não podem evitar ser tomadas dentro de uma 

rede de diferenças e referências que lhes dá uma estrutura textual” 
(DERRIDA, 2012, p. 10). 

 

É, portanto, em busca dessa expansão do conceito de texto que aceitamos a proposta 

de Derrida de encarar a experiência da leitura de um texto híbrido, em que a escrita se coloca 

em par com o visual, como uma “experiência que excede ampla e infinitamente as categorias 

de subjetividade e de objetividade” (DERRIDA, 2012, p. 81). 

Tomemos de empréstimo as ideias contidas na primeira entrevista e na conferência 

transcritas na parte I de Pensar em não ver, denominada “Os rastros do visível”, e 

verificaremos que, com o filósofo, aprendemos que a arte e a estética não devem ser 
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confinadas à delimitação das belas-artes, devendo ser compreendidas como o lugar movente 

do pensamento, onde o visível pode ser pensado, desconstruído e recriado em diálogo com o 

filosófico, bem como com a linguagem. Em entrevista concedida a David Wills e Peter 

Brunette, Derrida confirma seu gosto por esse processo de desconstrução e o alarga às artes 

visuais, destacando seu gesto de “encontrar, ou, em todo o caso, em procurar, tudo o que na 

obra representa a sua força de resistência à autoridade filosófica, e ao discurso filosófico sobre 

ela” (DERRIDA, 2012, p. 21). Desse modo, o filósofo revisita o questionamento sobre o que 

seria a arte, anteriormente suscitado a partir do excerto de Gilles Deleuze.  

Derrida aproxima-se – contudo sem tocar – de uma definição do visual que, logo de 

início, desloca a sua nomenclatura para espacial, de modo a destacar, na presença do visível, 

as possibilidades de movimento que ela encerra. Assim, o “aí” do objeto visual é o local, 

espaço, portanto, onde reside o sentimento de presença, o Dasein possibilitador do diálogo 

complementar (e não hierárquico) entre texto e imagem – e esta, por mais muda que aparente 

ser, tem o poder da linguagem, ou melhor, de provocar a linguagem. Ao diferenciar o mudo 

do taciturno45, ambos termos que caracterizariam o visual, para, em seguida, destacar a 

necessidade do discurso que se coloca entre a imagem e o texto, que a experiência do contato 

convoca, Derrida nos leva a pensar que essa complementaridade, resultado da implosão entre 

linguagens aparentemente opostas, é o que proporciona a existência de um profícuo diálogo 

interartes. Em seu texto, sempre calcado no conceito do double bind (duplo vínculo), lemos: 

 

Mas por outro lado, e este é o outro lado da mesma experiência, podemos 
sempre nos referir à experiência que nós, enquanto seres falantes – não digo 

“sujeitos” –, temos dessas obras silenciosas, pois podemos sempre recebê-

las, lê-las, ou interpretá-las como discurso potencial. Quer dizer, essas obras 
silenciosas já são de fato faladeiras, cheias de discursos virtuais, e desse 

ponto de vista, a obra silenciosa torna-se um discurso ainda mais autoritário 

– ela se torna o lugar mesmo de uma palavra que é tanto mais poderosa 
porque é silenciosa, e que carrega em si, como um aforismo, uma 

virtualidade discursiva que é infinitamente autoritária, em um certo sentido, 

teologicamente autoritária. Assim, pode ser dito que o maior poder 

 

45 “O taciturno é o silêncio de alguma coisa que pode falar, enquanto chamamos de mutismo o silêncio de uma 

coisa que não pode falar. Ora, o fato de uma obra de arte espacial não falar pode ser interpretado de duas 

maneiras. De um lado, há a ideia do seu mutismo absoluto, a ideia de que ela é completamente estranha ou 

heterogênea às palavras, e pode-se ver nisso um limite em cuja base se monta uma resistência contra a autoridade 

do discurso, contra a hegemonia discursiva. Existe, ao lado desse tipo de obra de arte muda, um lugar, um lugar 
real, de cuja perspectiva, e no qual, as palavras encontram seu limite. E assim, indo a tal lugar, podemos, de fato, 

observar ao mesmo tempo uma fraqueza e um desejo de autoridade ou hegemonia da parte do discurso, 

notadamente no que concerne à classificação das artes – por exemplo, em termos da hierarquia que torna as artes 

visuais subordinadas às artes discursivas ou musicais” (DERRIDA, 2012, p. 26).  
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logocêntrico reside no silêncio da obra, e a liberação dessa autoridade reside 
ao lado do discurso, um discurso que vai relativizar as coisas, emancipando-

se, recusando-se a ajoelhar-se diante da autoridade representada pela 

escultura ou pela arquitetura (e, acrescentamos, a pintura ou a fotografia, ou 

ainda as artes não canônicas) (DERRIDA, 2012, p. 26-27. Grifo e adendo 
nossos). 

 

 O excerto que destacamos é importante para a leitura que fazemos de Meu Porto, visto 

que nos permite compreender a não pertinência de confinar o ato da desconstrução no 

fenômeno linguístico. Isso significa que, ao trazer ao texto pinturas e outras imagens do Porto, 

a escrita marioclaudiana não apenas se desconstrói, mas também e, principalmente, 

desconstrói essas imagens. Assim, esse procedimento torna possível um quadro de escrita em 

que se lê/ vê o produto do aprendizado do artista com relação ao seu Porto – uma cidade 

desconstruída e, portanto, (re)criada, por onde se passeia como num jogo empreendido no 

espaço do impossível. Assim, Meu Porto é um livro calcado em palavras e imagens, é um 

texto híbrido temática e formalmente.  

 Outra questão sobre a qual Derrida disserta e que nos remete ao texto de Mário 

Cláudio é a relação entre assinatura e contra-assinatura: “podemos dizer que há uma 

assinatura cada vez que uma obra particular não é limitada ao seu conteúdo semântico” 

(DERRIDA, 2012, p. 34). Para o filósofo, a contra-assinatura política e social, ou seja, a 

legitimação de uma obra como tal, precede a assinatura no sentido de que, sem o 

reconhecimento, a assinatura simplesmente não existiria. Desse modo, Derrida valoriza a 

recepção das obras de arte, pois “a origem da obra de arte em última análise reside no 

destinatário” (Ibidem, p. 36); Evando Nascimento, em suas notas sobre Derrida e a literatura, 

alerta-nos para o fato de que “ao acontecimento inaugural do texto deve corresponder esse 

outro acontecimento também inaugural que é a leitura como contra-assinatura” 

(NASCIMENTO, 1999, p. 300). Em Meu Porto, o exercício de dar notoriedade a outros 

artistas nos faz compreender o duplo movimento de um sujeito que, no rastro de sua contra-

assinatura, assina seu nome no “livro de registros das cidades”, para recordar a nomenclatura 

utilizada por Renato Cordeiro Gomes. Colocando-se, concomitantemente, como leitor e 

escritor dos artistas reveladores da face da cidade, Mário Cláudio legitima, como receptor, as 

vastas referências artísticas contidas no livro, inclusive obras assinadas por pintores locais; 

vale ressaltar que, ao fazê-lo, o escritor também assina, irmanando-se a eles como artista que, 

no rastro de seus pares, aguarda a sua própria recepção. Segundo Nascimento, 
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a literatura porta o traço do traço, ou a marca da marca, como apagamento e 
impressão. Antes de ser dotado de um conteúdo precioso, o texto literário 

dispõe da capacidade de re-encenar a origem (dividida e insituável) de toda 

escrita. Ele seria, então, bem mais do que uma espécie desse grande gênero, 

configurando antes o caso que diz tudo quanto acontece no momento em que 
um rastro (trace, Spur) se inscreve com toda ambivalência, sua irrupção 

coincidindo com a da eventualidade de seu apagamento (NASCIMENTO, 

1999, p. 301). 

 

 Ao repensar o visível, ação que acompanhamos na conferência “Pensar em não ver”, 

em que o filósofo se dedica à questão do desenho, Derrida aproxima fisiológica e 

lexicologicamente o visível e o tangível, ou seja, olhos e mãos, e faz isso chamando a atenção 

para o fato de que os olhos, cuja função, entre outras, seria a de fitar o horizonte, mirando um 

acontecimento vindouro, instintivamente, protege-se, com as mãos, da surpresa de tal 

acontecimento. Além de dar relevo ao trabalho do artista cego, que não vê e, portanto, não se 

protege, sublimando, assim, o desenho na representação perfeita do visível que se pode sentir, 

mas não ver, o filósofo explica que, para configurar-se como acontecimento, esse objeto que 

vem, que se vê vir, não pode ser percebido, para que o olho não neutralize o acontecimento 

que vem de fora, do outro, daquilo que não se conhece, pois está localizado em um ponto 

cego, fora da linha do horizonte. Essa questão remete, uma vez mais, à presença, ou seja, à 

questão do pensamento que, posto em palavras, só pode ser pressentido sob a metáfora do 

rastro. Expliquemo-nos melhor: se a presença remete à morte e se aquela só é possível como 

espectro, a obra de arte, ao convocar, quer à tela, quer ao texto, determinada presença, o faz 

não pela experiência do visível, mas por estratégias espaciais possíveis apenas pela via do 

rastro, pela différance, ou seja, pelo adiamento que, através desse espaço, não se limita a esta 

ou àquela linguagem, mas se configura como algo inantecipável, a-hierárquico, visto que  

 

sem que possamos e sem que tenhamos o direito de estabelecer hierarquias 

entre o visível e o tangível, há uma distância, um intervalo, um espaçamento, 
que torna possível o tocante-tocado e o vidente-visto. Ao mesmo tempo, isso 

embaralha toda a ideia de hierarquia entre o ver e o tocar (NASCIMENTO, 

1999, p. 86). 

 

Ainda com relação à assinatura, Derrida levanta, brevemente, a questão do anonimato, 

daquele que, por falta de recepção que o acolha, não pode ser visto. Já explicitamos 

brevemente que Mário Cláudio é atento à grande e à pequena história, aos renomados artistas 

e aos destinados ao anonimato, assim como o é às artes consideradas menores ou não 
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canônicas, como a costura, a jardinagem e a culinária, por exemplo. O escritor mantém a 

coerência ao, derridianamente, atentar para a necessidade da contra-assinatura legitimadora de 

obras, locais e expressões, digamos, menos reconhecidos, trazendo-os ao texto de Meu Porto 

e dando-lhes o mesmo estatuto concedido ao cânone nessa sua (des)construção da cidade. É o 

caso, por exemplo, nessa obra, de quando a escrita escapa da Ribeira turística, ou ainda 

daquilo que pode ser lido em sua última parte, “Carpe diem”, em que prostíbulos e refeitórios, 

representados por três receitas tradicionais portuenses, são trazidos à cena, misturando seus 

odores e sabores populares ao registro relacionado a artistas renomados. Esse amálgama, 

especialmente no que se refere à reelaboração de receitas e de famosos degustadores, constrói 

uma nova cena, vocábulo cujo duplo sentido permite-nos criar a cena de uma ceia, possível, 

mais uma vez, apenas no âmbito da obra46. Seja no destaque dado ao menor, que é trazido ao 

texto tal e qual o discurso consagrado, seja ao opor o visível e o invisível, estabelecendo o 

diálogo entre eles, ou ainda e, especialmente, ao colocar sua arte em perigo, diante do perigo 

do encontro, verificamos, na escrita de Mário Cláudio, aspectos que coadunam as anotações e 

percepções do texto de Jacques Derrida, que nos diz, ainda, sem esgotar a temática aqui 

levantada: 

 

Assim que essa oposição entre sensível e inteligível, entre passividade e 

atividade se encontra, não desqualificada (nada é desqualificado em tudo 
isso), mas em todo caso limitada em sua pertinência, seria preciso falar de 

outra maneira, escrever de outra maneira. Quando digo traço ou 

espaçamento, não estou designando apenas algo visível [...], mas outra 
experiência da diferença (DERRIDA, 2012, p. 87). 

  

Sempre retornando à importante questão do espaçamento, Derrida discorre sobre a 

noção filosófica de visibilidade em relação íntima com a produção artística, sobretudo a 

contemporânea. Compreendendo a escrita como gesto capaz de tornar visível o que não é, 

amplia o conceito de texto, visto que “o rastro é a própria experiência, em toda parte onde 

nada nela se resume ao presente vivo e onde cada presente vivo é estruturado como presente 

por meio da remissão ao outro ou à outra coisa, como rastro de alguma coisa outra, como 

remissão-a” (DERRIDA, 2012, p. 79). Desse modo, o campo hegemônico da filosofia abre-se 

 

46 “O cenário interior, resguardado por pudicas persianas corridas, a esconjurar o temível abaixo-assinado da 

vizinhança, consistia numa que outra variante do comedor a que presidia a reprodução da Ceia de Leonardo Da 

Vinci, e que continha como peça nobre o amplo sofá onde se fazia sala, ou se aguardava que vagasse a menina 

escolhida” (CLÁUDIO, 2001, p. 101-103). 
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a outros campos através da estratégia da desconstrução e, assim, excedendo o campo 

discursivo, percebemos que, na lógica derridiana,  

 

há texto assim que a desconstrução é engajada nos campos ditos artísticos, 

visuais ou espaciais. Há texto porque sempre há um pouco de discurso em 

algum lugar nas artes visuais, e também porque mesmo que não haja nenhum 

discurso, o efeito do espaçamento já implica uma textualização (DERRIDA, 
2012, p. 29).  

 

Essa não limitação do sentido do texto, implicada na superação de fronteiras, máxima 

sobre a qual está calcada a filosofia derridiana, ecoa nas questões interartes e no diálogo que a 

literatura estabelece com outras formas de expressão artística. Considerando o visível “o lugar 

da oposição fundamental entre o sensível e o inteligível” (DERRIDA, 2012, p. 9), temos o 

deslocamento do visível para o escrito, e vice-versa, como o que é tornado visível no 

exercício literário da desconstrução. Derrida diz, afrouxando limites e deslocando fronteiras47, 

que, em sua forma de pensamento, as palavras explodem 

 

para que o não verbal apareça no verbal. Quer dizer que faço as palavras 

funcionarem de uma tal maneira que em certo momento elas não pertencem 

mais ao discurso, ao que regula o discurso – daí os homônimos, as palavras 
fragmentadas, os nomes próprios que não pertencem essencialmente à 

linguagem. Ao tratar as palavras como nomes próprios, interrompe-se a 

ordem usual do discurso, a autoridade da discursividade. E se eu amo as 
palavras é também por causa da habilidade que elas têm de escaparem à sua 

forma própria, seja que me interessem como coisas visíveis, letras 

representando a visibilidade espacial da palavra, seja como alguma coisa 
musical ou audível. Ou seja, interesso-me também pelas palavras, 

paradoxalmente, na medida em que elas são não discursivas, porque é assim 

que elas podem ser usadas para explodir o discurso (DERRIDA, 2012, p. 

49). 

 

Buscando relances entre a filosofia derridiana e a literatura, encontramos, na 

insubmissão das em relação à unicidade do discurso, uma possibilidade de fundamentação 

para o diálogo percebido entre a escrita marioclaudiana e as outras artes. Diz-nos Derrida que 

“é quando as palavras começam a enlouquecer [...] que elas têm mais relação com as outras 

 

47 Ao colocar as ideias dessa maneira, Derrida aproxima-se de uma leitura barthesiana, pois faz lembrar a ideia 

de trapaça da língua, no sentido de burlar o seu fascismo, como dado próprio do literário, reflexão contida em 
Aula. “Mas a nós, que não somos nem cavaleiros da fé nem super-homens, só resta, por assim dizer, trapacear 

com a língua, trapacear a língua. Essa trapaça salutar, essa esquiva, esse logro magnífico que permite ouvir a 

língua fora do poder, no esplendor de uma revolução permanente da linguagem, eu a chamo, quanto a mim: 

literatura” (BARTHES, 1977, p. 16). 
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artes, e, inversamente, isso revela como as artes aparentemente não discursivas, como a 

fotografia e a pintura, correspondem à cena linguística” (DERRIDA, 2012, p. 40).  

Convém ressaltar que Jacques Derrida prefere o termo espacial ao referir-se às artes 

ditas visuais. Isso porque o filósofo diz não ter certeza de que o espaço “seja essencialmente 

entregue ao olhar” (DERRIDA, 2012, p. 46) e, portanto, dizer artes espaciais permite, “mais 

convenientemente, ligá-las à noção de texto, de espaçamento”, porque “o espaço não é apenas 

o visível, e sobretudo [...] o invisível não é”, para ele, “apenas o contrário da visão” (Ibidem, 

p. 46). De acordo com o pensamento derridiano, a visão é tida como uma visibilidade que se 

interpõe entre objetividade e subjetividade, e é nesse entrelugar que a literatura de Mário 

Cláudio desconstrói sua função puramente discursiva, ou narrativa, para, enrolando-se a 

outras artes como um ouriço, gerar visibilidades ora sensíveis, pela reprodução ou pela 

menção direta a obras de arte, ora apenas inteligíveis, ao, por exemplo, associar a vista da 

cidade – “A minha Ribeira mais antiga nascia de uma vista en plongée” (CLÁUDIO, 2001, p. 

21) – não apenas às memórias da infância do narrador, mas à cena de abertura do filme Aniki-

Bobó, de Manoel de Oliveira, referido páginas à frente, e que se dobra em nova e distendida 

referência às memórias infantis de um menino do Porto – a personagem do filme e também 

Mário Cláudio. Assim, na literatura marioclaudiana como na filosofia derridiana, “não é da 

visibilidade sensível que se trata, mas de uma visibilidade de um nós inteligível, de uma 

visibilidade inteligível” (DERRIDA, 2012, p. 81), de modo que “o que torna visíveis as coisas 

visíveis não é visível, dizendo de outro modo, a visibilidade, a possibilidade essencial do 

visível não é visível” (Ibidem, p. 82).  

Ao trazer para o espaço da diferença, que é, afinal, o espaço do texto, as múltiplas 

possibilidades de manifestação artística, as artes são compreendidas como alteridade. Essa 

percepção da leitura que se desenrola num círculo infinito e aporético conduz-nos, uma vez 

mais, à questão da assinatura: “diz-se que, na pintura ou no desenho, uma dissimetria 

irredutível faz com que, diante de um quadro, não olhemos, sejamos olhados, mesmo que seja 

a montanha Sainte-Victorie: somos olhados pela montanha Sainte-Victorie; e isso nos olha e 

nos concerne (DERRIDA, 2012, p. 82-83)48. Ora, se Mário Cláudio vê sua cidade, que 

descreve pelo óculo de outros artistas, ao olhar a arte do outro, deixa-se olhar por ela, num 

 

48 A título de ilustração, recordamos, aqui, o filme Janela indiscreta, de Alfred Hitchcock, que teoriza com a 

impossibilidade de quem vê não ser olhado.  
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jogo de visibilidades e assinaturas que ocorre no espaçamento ou na troca que se estabelece na 

contra-assinatura.  

Verificando em Mário Cláudio certas confluências com a escrita e o pensamento 

derridianos, compreendemos que “se há obra, é porque, mesmo quando todas as condições 

que poderiam ser objeto de análise forem satisfeitas, alguma coisa ainda acontece” 

(DERRIDA, 2012, p. 53), e é essa coisa que nos causa, concomitantemente, espanto e 

interesse. A ela, Jacques Derrida denomina assinatura ou obra, sem, entretanto, abrir a lacuna 

para um espaço indeterminado, o local onde, afinal, são centrifugadas as imagens, as palavras, 

enfim, as (re)criações: o lugar do (im)posível, “esta outra experiência da diferença” (Idem)49. 

A convocação que o texto de Mário Cláudio faz a esse espaço, como o chamado que Derrida 

faz a partir do movimento da desconstrução, oferece-nos as condições necessárias a que um 

algo textual, ou imagético, ou ambos, aconteça, permaneça acontecendo, “para que a 

responsabilidade seja assumida, para que uma decisão seja tomada, para que um 

acontecimento ocorra” (Ibidem, p. 52).  

Ao final destas anotações derridianas, deslizantes entre o texto filosófico e o literário, 

seguiremos deambulando por este espaço onde experimentamos a viabilidade da 

desconstrução: da cidade, do texto, das ideias. A seguir, veremos de que maneira Meu Porto 

homenageia outras manifestações artísticas além da literatura, com elas dialogando. 

 

 

 

49 O verso final do poema “Retratíssimo ou narração de um homem depois de maio”, de Helberto Helder, ilustra 
essa relação entre assinatura e contra-assinatura, ou, como fala Rosa Martelo, acerca do universo herbertiano, 

entre assassinato e assinatura, entre desaparecimento e reconhecimento: “Vai morrer imensamente 

(ass)assinado”. Segundo a ensaísta: “Sempre a escrita de Herberto Helder se cruzou com os mortos e com a 

morte. É a morte que leva o poeta a reler o Húmus, de Raul Brandão, e a usar essa narrativa como material de 

escrita de um novo ‘Húmus’. Ou a escrever um poema como ‘Os mortos perigosos, fim’, em ‘Cinco canções 

lacunares’. Se a escrita herbertiana é concebida como crime (e, aqui, lembramo-nos do ‘contrabando’ de que nos 

fala Teresa Cerdeira), não é apenas por reivindicar uma ontologia do enigma, mas também por desenvolver uma 

complexa rede de imbricações com a morte. A imagem do criador assassinado pela obra atravessa a poesia de 

Herberto Helder e continua presente em A Faca Não Corta o Fogo, de várias maneiras e em vários poemas. 

Muito nitidamente, ela ressurge no poema que lê a morte do escultor Luis Jiménez, literalmente assassinado pela 

queda de um módulo de uma peça sua. Quando o último verso conclui que ‘– morreu esmagado pela sua obra’, a 

factualidade dessa morte abre-se a um sentido menos literal e mais próximo daquele que está contido no 
cruzamento das palavras assinado e assassinado, no ambivalente hetero-auto-retrato [...]: ‘Julgo ser eu’, lê-se na 

segunda estrofe de ‘Retratíssimo...’” (MARTELO, 2011, p. 1099. Adendo nosso).  
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3.3 “Ver a cidade”50 ou O Porto artístico do escritor 

 

E depois, como por magia, o nosso olhar transforma a cidade. Transforma-a, 
dilui-a, decompõe-na em miríades de luzes e de sombras, misturando os 

momentos de consciência do ambiente visível com o universo inacessível da 

ilusão e da fantasia. E a cidade transfigura-se em imagens, sensações da 
passagem dos dias pela nossa vida. Transfigura-se. É sonho. Azul e cinza. É 

ilusão. Num espaço (re)construído de memória. Atravessando o tempo. 

Magicamente. (A cidade existe ou – não mais do que isso – é a persistência 

das nossas utopias?) (PACHECO, 2002, p. 190). 

 

 O caráter híbrido de Meu Porto torna-o um texto excepcional entre as obras 

marioclaudianas mais conhecidas, inclusive por ser o produto de uma encomenda feita no ano 

de 2001, quando se celebrava o Porto, junto com Roterdã, nos Países Baixos, como as capitais 

europeias da cultura. Sobre seu processo criativo, o escritor afirma em entrevista que 

 

todos os meus livros são apaixonados, parto para eles com uma grande dose 

de paixão e a tendência é que ela vá crescendo à medida que o livro se vai 
fazendo. Não acredito muito em livros feitos por outros motivos. A história 

do livro veio ao meu encontro, não fui eu que a procurei (ÁRVORE, 1999, 

p. 18). 

 

Nessa perspectiva, ele parece reverter o sentido de encomenda do texto de Meu Porto 

ao escrever sobre a cidade optando, quando não pela ficção, pelo registro criativo daquilo que 

veem seus olhos de artista no e do burgo celebrado51. Mário Cláudio recorre às suas memórias 

para, na esteira do conceito malruciano de museu imaginário, homenagear a cidade então em 

 

50 Referência ao título da crônica de autoria de Helder Pacheco. Ver: PACHECO, 2002, p. 43-45. 

51 Não é nosso objetivo, ao menos não neste ponto, discutir um possível confronto entre liberdade e obrigação 

quanto ao trabalho de escrita. Contudo, cremos ser produtivo esclarecer que, mesmo escrevendo obras sob 

encomenda, Mário Cláudio não deixa de lado a associação entre paixão e rigor – aspecto que o próprio escritor 

afirma ser fundamental à sua tarefa artística. Em resposta à pergunta sobre ser a escrita, para ele, uma 

necessidade quase biológica, responde Mário Cláudio, em entrevista concedida a Carina Fonseca: “Sim, para 

bem ou para mal, porque é também, de alguma forma, uma servidão, uma obrigação, e nem sempre as 
obrigações são fáceis de serem assumidas. A escrita é, simultaneamente, um dever e uma libertação. E como a 

fronteira entre uma coisa e a outra não é muito nítida, isso leva a que se estabeleçam várias confusões, que nem 

sempre são proveitosas para quem quer continuar a escrever de uma forma que seja satisfatória. E quando digo 

satisfatória, isso não se exprime em números de exemplares vendidos, e muito menos se exprime no 

contentamento do próprio autor, não é? Quem está contente com aquilo que escreve, permanentemente contente, 

ou quase sempre contente, eu acho que o melhor é, realmente, desistir de escrever” (FONSECA, 2017).  
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obras, de modo a atender às demandas da ocasião. Ao fazê-lo, mantém-se firme na coerência 

de sua escrita, tecendo um texto que é, afinal, “um tributo à cidade, um tributo ao passado, um 

tributo à vida e, principalmente, um tributo à arte, a todas as artes que, ao longo do tempo, a 

edificaram e a celebraram” (ALVES, 2013, p. 25).  

Elegendo o Porto como a cidade entre todas as cidades, a obra, por meio de sua 

tessitura cuidadosa e atenta, apoia-se em remissões à memória do artista que (re)cria o burgo 

no livro. Com isso, no decorrer do texto, percorremos a história citadina, seus espaços, sua 

paisagem, obras de arte e artistas relacionados ao Porto, em uma espécie de visita guiada pelo 

autor. Nesse sistema dialógico e elogioso, Mário Cláudio, “sem um adjetivo a que pudesse” 

(CLÁUDIO, 2001, p. 11) se apegar para denominar a cidade que seu texto nos convida a 

visitar, desloca o pronome “meu” de uma carga semântica basicamente possessiva para 

destacar a adjetivação, assim conferindo, talvez, a única característica possível ao burgo que 

homenageia. De início, o leitor já fica ciente de que não percorrerá, nas páginas do livro, um 

roteiro meramente turístico, histórico ou mesmo ficcional da cidade, mas que o passeio 

ocorrerá por vias alternativas desta que se deixa ver como o Porto artístico de Mário Cláudio.   

Como na crônica de Helder Pacheco, “ver a cidade” é um ato que conjuga memória e 

leitura. No texto, um dos que compõem Porto, memória e esquecimento, a cidade é vista pelo 

óculo oitocentista da obra de Júlio Dinis – Uma família inglesa – em que “cenas da vida do 

Porto” sustentam o costume dos tripeiros mais antigos de contemplar a vera cidade, de modo 

a “captar a vida e ler os significados do que existia à nossa volta” (PACHECO, 2002, p. 44). 

De forma análoga, em Meu Porto, vemos a cidade a partir de uma profusão de elementos 

artísticos reveladores do Porto que o artista considera verdadeiro, real, porque nele se 

identifica. Nesse espaço reconstituído, imagens, referências e, sobretudo, incursões textuais ao 

universo imagético conduzem ao entendimento de que a obra, por seu caráter visual e 

dialógico, abre-se a novas possibilidades de leitura e de conhecimento da cidade por um 

percurso afetivo e crítico. Esse trajeto ajuda a inscrever a literatura marioclaudiana  

 

numa longa tradição, na qual se evidencia o interesse de escritores em 

estabelecer relações entre a palavra escrita e outras manifestações estéticas, 

permitindo ao texto literário, das mais diferenciadas maneiras, constituir-se 
como espaço de acolhimento, de divulgação, de diálogo e de reflexão sobre a 

produção artística em suas múltiplas realizações, bem como de indagações 

sobre o estatuto daquele que produz a obra de arte (CALVÃO, 2008, p. 189). 
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Considerando essa herança cultural, levantamos algumas questões pertinentes ao 

diálogo entre a literatura contemporânea, de que Mário Cláudio é representante, e outras 

linguagens artísticas, como as que são convocadas ao texto de Meu Porto. Insistindo em nosso 

exercício de visão, comecemos pela capa da obra: a pequena tela reveladora de um detalhe da 

cidade, o quadro Traseiras da Rua do Almada, de autoria de Armando de Basto, emoldurada 

por um tom de azul que define os limites da visão no sentido do pormenor. Esse 

direcionamento do olhar coaduna o recorte explicitado no título, de modo que o leitor fica 

ciente de que havendo, em cada cidade, “mais do que a vista alcança”, “mais sons do que o 

ouvido pode ouvir” e “sempre um novo cenário em contínua e mutável sucessão de imagens à 

espera da análise” (ALVES, 2013, p. 26), o Porto de Mário Cláudio se estabelece de maneira 

assumidamente enviesada, garantida pela subjetividade do pronome possessivo que o adjetiva 

e, já no interior da obra, por meio das escolhas imagético-textuais que a compõem. Logo de 

início, sabemos tratar-se Meu Porto de um livro que dialoga com a cidade “de modo que a 

representação histórica externa, que só adquire significados a partir da consciência individual 

que transmite valor a fatos históricos e a objetos artísticos”, é construída como uma “pessoal 

cidade, uma pessoal história, um pessoal museu e uma pessoal biblioteca” (Ibidem, p. 27). 

No apêndice de seu Diante da imagem, “Questão de detalhe, questão de trecho”, 

Georges Didi-Huberman menciona a “modalidade sempre defectiva do nosso olhar” (DIDI-

HUBERMAN, 2013, p. 297), visto que, para saber mais, é preciso ver em detalhe; ver, não 

olhar, “pois ver sabe melhor aproximar-se, antecipar ou então imitar por mímica o ato, 

supostamente soberano, do saber” (Idem. Grifo do autor). Saber, portanto, exige atenção ao 

detalhe, ao pormenor, àquilo que apenas o olhar de relance, diversamente do ver, não seria 

capaz de captar. A propósito, o saber contemporâneo, que se aproxima, segundo Omar 

Calabrese52, de um gosto neobarroco, incita o jogo, a ideia da incompletude, a presença 

ilusória que se manifesta na falta. Portanto, o olhar detalhado passa a se constituir não como 

mero fragmento, mas como “um novo corpo para o qual ‘o inteiro está in absentia’” 

(CALVÃO, 2008, p. 146). A cidade, duplamente apresentada na capa da obra a partir do 

pormenor – o Porto que é “meu” e que se vê a partir de um ponto específico, traseiro e não 

convencional –, é convertida em um “exercício subjetivo de tentar pensar o todo através de 

suas pequenas possíveis manifestações, através de desejadas pistas sugeridas muito mais pela 

 

52 Semiólogo italiano autor de A idade neobarroca, ensaio que possui um capítulo dedicado ao pormenor e ao 

fragmento, ao qual nos referimos aqui.  
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intuição ou pela imaginação do que por certezas históricas” (CALVÃO, 2008, p. 150). Nessas 

pistas, incluem-se tanto as imagens que, com o texto, compõem a obra, numa combinação em 

que se lê e se vê o Porto artístico do escritor, quanto as referências, especialmente as menos 

explícitas, a que o texto, diante da imagem, acede. 

Pensamos não ser improdutivo intuir um diálogo elogioso ao cinema a partir das 

referências aos filmes de Manoel de Oliveira diretamente citados em Meu Porto, como Aniki-

Bobó (1942) e Amor de Perdição (1979). À capa do livro, que se assemelha, ainda, à 

luminosidade da tela cinematográfica destacada na profundidade de uma sala de projeção, 

seguem-se imagens que podem ser lidas como referências ao trabalho do tripeiro, ou seja, o 

cidadão comum do Porto, ao trabalho do realizador e, enfim, ao trabalho da arte, em que 

Mário Cláudio, coerente com seu já habitual exercício de autorreferenciação e 

metalinguagem, se insere. Funcionando como epígrafes imagéticas, o conteúdo pré-textual 

representado por As carvoeiras, de Abel Salazar, Vista do Porto tirada de Santa Catharina, 

de Abdon Ribeiro de Figueiredo e Rio Douro, de Manuel Maria Lúcio, reforçam o tom 

pormenorizado de Meu Porto, pois direcionam o ato de ver a cidade para específicas vias 

artísticas, inicialmente representadas pela sétima arte.  

Manoel de Oliveira, grande nome do cinema português, assim como Mário Cláudio, 

fora solicitado a fornecer um tributo à cidade do Porto quando da efeméride cultural de 2001, 

segundo esclarece Maria Theresa Abelha Alves (2013). Como produto desse trabalho, que 

beirou a impossibilidade devido às obras pelas quais a cidade passava, Oliveira precisou 

recorrer tanto a filmes antigos quanto a outros recortes memorialísticos para a realização de 

Porto da minha infância. Assim como a obra literária que analisamos, os retalhos da memória 

se constituem, nesse filme, “por meio de outros retalhos: obras artísticas de escultura, de 

arquitetura, de pintura, de poesia, de teatro, de música, fotografias da época e, principalmente, 

de cinema, esta impura ‘sétima arte’ que se faz a partir de todas as demais” (ALVES, 2013, p. 

25). Igualmente assumindo esse caráter interartístico, o texto de Meu Porto rende tributos ao 

cinema e à pintura e, entre página, écran e tela, faz lembrar, no trabalho representado no óleo 

de Salazar e no aspecto dourado do Rio Douro de Lúcio, aquele que fora o primeiro 

documentário de Manoel de Oliveira, Douro, faina fluvial (1931). O trabalho ribeirinho, 

garantia da “dourada permanência” (CLÁUDIO, 2001, p. 11) da cidade, ganha novos 

contornos pelas mãos dos artistas, co-construtores da metrópole que se eterniza nas artes. O 

documentário de menos de vinte minutos reúne frames num todo poético, cuja música, 
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acompanhando a passagem das imagens, dá o tom: o tranquilo das águas durienses, o 

compassado das máquinas ferroviárias e carvoeiras, o pesado trabalho das peixeiras e dos 

carvoeiros. A “paisagem marginal”, mencionada na epígrafe da película, se faz lembrar na 

pintura de Manuel Maria Lúcio, ao passo que o trabalho d’as carvoeiras, homenageadas na 

tela de Abel Salazar, recorda os frames que, no filme de Oliveira, destacam a função que se 

apresenta no espaço de duplo sentido marginal que a faina do Douro então abrigava: as 

margens ribeirinhas e também as sociais, dadas as condições de trabalho que o filme retrata.  

 

      

Figura 13: Rio Douro, de Manuel Maria Lúcio. 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

    

  

  Figura 14: Captura de tela. Epígrafe de Douro, faina fluvial, de Manoel de Oliveira.  
Fonte: OLIVEIRA, 1931. 
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Figura 15: As carvoeiras, de Abel Salazar. 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

        

Figura 16: Captura de tela de Douro, faina fluvial, de Manoel de Oliveira.    
Fonte: OLIVEIRA, 1931.             
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Figura 17: Captura de tela de Douro, faina fluvial, de Manoel de Oliveira.    

Fonte: OLIVEIRA, 1931. 

 

 

Nova referência aos pioneiros do cinema português pode ser depreendida da imagem 

de Abdon Figueiredo, em que se vê o burgo a partir de um ponto na rua de Santa Catarina, 

local já visitado por Aurélio Paz dos Reis, entusiasta da fotografia e considerado o primeiro 

nome do cinema português pela realização de Saída do pessoal operário da fábrica 

Confiança (1896). A película, uma das primeiras produzidas em Portugal, espelha o filme 

francês dos irmãos Lumière, La sortie del’usine Lumière à Lyon, e, com menos de um minuto 

de duração, revela a força de trabalho a movimentar a cidade duriense na saída dos operários 

da fábrica que outrora se situava, justamente, na Rua de Santa Catarina. A correspondência 

entre as mídias ocorre não apenas devido ao local para onde ambas apontam, ou à coloração 

em preto e branco que caracteriza tanto a imagem quanto o filme, mas também à passagem, 

da direita para a esquerda, de uma charrete de passageiros, que se repete nos registros em 

questão. A leitura que fazemos, assumindo a coincidência entre as obras de Figueiredo e de 

Paz dos Reis, justifica-se na referência ao trabalho, elogio feito em múltiplos aspectos: o 

trabalho braçal, o artístico e o da citação, garantindo que, “dentro da produção literária ou fora 

dela”, exista “diálogo com as outras artes” e “indagações sobre a especificidade do trabalho 

do artista” (CALVÃO, 2008, p. 191). Elogia-se, ainda, o trabalho do leitor, que, imerso no 

contexto meta-artístico da obra, tem também provocada sua subjetividade, sendo solicitado, 



91 

 

 

 

em sua memória e em sua percepção, a reconstruir o espaço da cidade com o material que o 

escritor lhe oferece.  

 

    

Figuras 18 e 19: A gravura de Abdon Ribeiro de Figueiredo e captura de tela do filme Saída do 

pessoal operário da fábrica Confiança. 

Fontes: CLÁUDIO, 2001, p. 3; REIS, 1896 

 

 

Na segunda parte de Meu Porto, novamente podemos correlacionar “Quadros” de 

ordem escrita e visual. O capítulo, que começa com um mergulho mnemônico, desdobra-se 

em uma sequência em que o texto constitui-se como uma colagem. A “vista em plongée” de 

que nascia a “Ribeira mais antiga” da voz narrativa descreve-se por  

 

dois ou três rabelos sobreviventes, arvorando a enorme vela da viagem 

lancinante, algumas barcaças de carvão, semelhando esquifes de cavaleiros 
comparsas de um soturno Príncipe Negro. Escalava o casario a encosta da 

Pena Ventosa, e as outras que se lhe quedavam por vizinhas, a lembrar as 

casas de papelão, pintadas a cores crudelíssimas, cenário de fundo da cascata 

que se armava num recanto do quintal (CLÁUDIO, 2001, p. 21). 

 

O resgate da memória esgarça os limites do literário e ganha apelo visual graças ao 

caráter descritivo do texto, já que sua tessitura não apenas recupera imagens do passado, 

como também recorre a outros aparatos artísticos para com eles dialogar. O tom 

memorialístico de “a minha Ribeira mais antiga” ganha contornos ficcionais na semelhança 

das embarcações a “esquifes de cavaleiros comparsas”. A retomada da memória ocorre “num 

recanto do quintal”, espaço atravessado metaforicamente por cacos da paisagem local, “um 

resto de muralhas”, as fernandinas, muralha primitiva do Porto, “apelando a um realismo que 
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punha os cabelos em pé”. Arquivados no “álbum dos prodígios citadinos” (CLÁUDIO, 2001, 

p. 21), os elementos que compõem essa imagem remetem não somente à tela de Alberto 

Souza, constante na página seguinte, em que igualmente temos uma vista que mergulha no 

cais da Ribeira, ou à memória infantil que reacessa o quintal da casa familar, mas também a 

uma antiga tomada en plongée, também realizada por Manoel de Oliveira, no início do filme 

que será mencionado, em Meu Porto, páginas adiante. “Um realizador que se atrevesse nos 

dias de hoje a recontar as façanhas da trupe de ‘Aniki-Bobó’ teria de alicerçar o seu enredo 

em figuras diversas, não aqueles ingênuos Carlitos e Teresinha, desinteressantes aos olhos dos 

mais puros da actual geração” (Ibidem, p. 27). O dito realizador ressurge na vista mais antiga 

da Ribeira do escritor como memória e como imagem. Assim, a memória de uma imagem 

cinematográfica faz o texto recuar aos inícios da década de 1940, época do nascimento de 

Mário Cláudio (1941), e da estreia de Aniki-bobó (1942), primeiro longa-metragem de 

Manoel de Oliveira, cuja rápida tomada, logo após os créditos iniciais, oferece uma vista da 

Ribeira e da “encosta da Pena Ventosa” (Ibidem, p. 21), local que testemunhou as origens 

históricas da cidade do Porto. Assim, os “Quadros” que sucedem o capítulo sobre a cidade 

que é “Pátria Mátria”, um “burgo masculino e feminino” (Ibidem, p. 20), remetem ao 

nascimento da metrópole, mas também ao metonímico nascimento das artes que, 

representadas, novamente, pelas letras e pelas telas, remontam às memórias mais antigas do 

escritor e do cinema, linguagem que Mário Cláudio convida ao seu texto. A Ribeira de 

Alberto Souza complementa a imagem do local e reafirma a questão do labor, anteriormente 

mencionada e que se oferece, aqui, em um olhar sobre o local não como espaço turístico, mas 

de trabalho.  

 

Figura 20: Captura de tela de Aniki-Bobó, de Manoel de Oliveira.  

Fonte: Oliveira, 1942. 
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Figura 21: Ribeira, de Alberto Souza. Mais uma vez, a “faina fluvial” é destacada.  

Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

As aproximações entre a escrita de Mário Cláudio e a obra de Manoel de Oliveira, em 

Meu Porto, confirmadas por Maria Theresa Abelha em “A cidade do Porto na página e no 

écran”, são vastas. Na menção que o texto faz ao primeiro longa-metragem do realizador, 

salienta-se “a diferença entre a geografia humana da Ribeira dos dias de hoje e a do tempo de 

sua adolescência”, de modo que o filme dispara a crítica de um escritor que elogia sua cidade 

pela via artística, sem, contudo, cerrar os olhos para os problemas sociais. Segue a análise 

cuidadosa da ensaísta: 

 

Através do tributo à arte cinematográfica, as maleitas urbanas se evidenciam. 

Não é apenas nessa passagem que o cineasta é referência do Porto de Mário 
Cláudio. Numa outra, o escritor se faz acompanhar por Camilo Castelo 

Branco num passeio pelas ruelas da cidade histórica, em demanda de Simão 

Botelho e Teresa de Albuquerque, mas as imagens, com que traça o roteiro 
de sua cidade até chegar ao convento de Monchique para relembrar a saga 

dos amantes de perdição, são as do filme de Manoel de Oliveira. E também, 

ao referir-se aos habitantes ingleses da cidade, sintetiza a estória de Fanny 
Owen e de José Augusto Magalhães, que o cineasta já eternizara no 

magnífico Francisca: “enlouquece uma inglesinha, suicida-se um 

impotente” (ALVES, 2013, p. 31). 
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Consciente do próprio fazer artístico, Mário Cláudio opta – assim como fez Manoel de 

Oliveira em Porto da minha infância, filme lançado na mesma efeméride em que Meu Porto 

veio a público – por fazer “a apologia da urbe” “como apologia à própria arte que a erigiu” 

(ALVES, 2013, p. 33). Desse modo, buscando ver a cidade sob a ótica de outros artistas, o 

escritor se coloca como herdeiro da urbe e, assim, irmana-se a esse grupo de construtores dos 

signos da arte portuense. Tal gesto autorreferencial coaduna nossa proposta de leitura da 

cidade como estirpe, visto que o escritor se entende como pertencente a uma tribo artística 

que não só encontra a sua origem na cidade, como também contribui com a sua originalidade 

cultural, confirmando que “a cidade favorece a arte, é a própria arte” (MUMFORD apud 

ARGAN, 1993, p. 73).  

Outro detalhe que antecede o texto de Meu Porto e que merece destaque é a 

dedicatória do livro, paratexto que nos oferece pistas exegéticas sobre a “revelação do rosto” 

(CLÁUDIO, 2001, p. 9) da cidade que o livro dá a ver. Conforme já comentamos, Mário 

Cláudio dedica a obra aos cronistas e historiadores Germano Silva e Helder Pacheco e, com 

isso, indica-nos alguns caminhos a serem seguidos em nossa visita à sua cidade. Como 

máscara a cobrir de literatura o cenário de uma cidade documental, a função de cronista 

sobrepõe-se à do historiador e, paradoxalmente, a revelação da face citadina ocorre, como em 

Meu Porto, na dissimulatio, na presença da máscara, pois é com os artistas que a 

homenagearam – Pacheco e Silva escritores, não somente historiadores –, citados e 

referenciados no decorrer da obra, que a cidade se ergue como o Porto possível. Os elementos 

paratextuais do livro, como a capa, as imagens-epígrafes e a dedicatória, disfarçados de 

termos acessórios, revelam-se enriquecedores da leitura, pois, em consonância com as 

visualidades e referências artísticas que o interior da obra suscita, lembram-nos de que   

 

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 ornadas, dissimuladas, mascaradas. A arte da ironia não se 
cansa de pôr 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). 

 

A ironia, questão a que Nietzsche preferia chamar de “subjetividade romântica” e para 

a qual, além do significado negativo, o filósofo vislumbrou a possibilidade salutar de uma 



95 

 

 

 

qualidade artística, pode ser traduzida pelo sentido da máscara. O Porto de Mário Cláudio é, 

portanto, topos que se oferece ornado, dissimulado por pincéis, olhares e recordações que não 

se cansam de “repetir a máxima socrática: ‘Sei que nada sei’, porque o que sabe está num 

lugar bem distante do que diz, ou o que diz é sempre um outro, máscara do que um dia soube, 

dissimulação consentida e procurada desse saber pretérito, que, desde sempre, ocupa o lugar 

do morto” (ALVES, 2006, p. 274)53. Germano Silva e Helder Pacheco, entre um grande 

elenco formado por pintores, desportistas, poetas, romancistas e cineastas, revelam o rosto da 

cidade pela via da crônica, do gesto literário que torna único o documento histórico. 

Lembramo-nos, aqui, do questionamento de Helder Pacheco no excerto que nos serviu de 

epígrafe neste subcapítulo: “A cidade existe ou – não mais do que isso – é a persistência das 

nossas utopias?”  

A ironia comparece nos elementos paratextuais de Meu Porto como uma presença que 

“também vigora na arte e da arte nasce” (ALVES, 2006, p. 273), e se estende pela obra 

relativizando certezas históricas, como se depreende da preferência pela escrita cronística de 

Helder Pacheco, sublimadora da função do historiador. Porto, memória e esquecimento, cuja 

primeira edição data de 1994, frequenta intertextualmente a obra de Mário Cláudio em 

questão, ilustrando a cidade enquanto cenário54, que “tem visões, tem maneiras de ser vista 

[...]. Impõe-se, neste ou naquele aspecto que atrai ou cativa a nossa atenção, às vezes tempos a 

fio, desde que nos conhecemos a ver as coisas” (PACHECO, 2005, p. 15).  

Como memória resgatada de memórias, como a mise em abyme do texto que se 

desdobra em outros textos, a organizada Babel de Mário Cláudio revela a pessoal face da 

cidade buscando inspiração em outros integrantes de sua tribo artística, sujeitos que “nos 

legaram o que o registo da história mais atenta não ousará elidir” (CLÁUDIO, 2001, p. 111). 

O fio textual segue pelas ruas da memória55 ignorando as caves e demais estabelecimentos 

que atraem turistas, mas vagueia pela Ribeira guiado pela memória de personalidades e 

 

53 Apesar de lidarmos, nesta tese, com o espaço do Porto e, portanto, do Norte português, recordamos, aqui, os 

versos finais de “Lisboa”, de Sophia de Mello Breyner Andresen, que também joga com as máscaras que a 

poesia assume ao iluminar-se com as luzes da cidade que dá a ver: “Lisboa com seu nome de ser e de não-ser/ 

Com seus meandros de espanto insónia e lata/ E seu secreto rebrilhar de coisa de teatro/ Seu conivente sorrir de 

intriga e máscara/ Enquanto o largo mar a Ocidente se dilata/ Lisboa oscilando como uma grande barca/ Lisboa 

cruelmente construída ao longo da sua própria ausência/ Digo o nome da cidade/ – Digo para ver” 

(ANDRESEN, 1996).  
 
54 “Da cidade, enquanto cenário”, crônica de Helder Pacheco (PACHECO, 2002, p. 15-17). 

 
55 Referência à crônica “Ruas da memória” (PACHECO, 2002, p. 35-37). 
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eventos locais, como a “casa onde nasceu o bravo Carvalho Araújo” (CLÁUDIO, 2001, p. 

23), oficial da marinha portuguesa, e o monumento das Alminhas da Ponte, “alminhas [...] 

comemorativas do mais espectacular desastre a que assistiram tropas de Napoleão Bonaparte” 

(Ibidem, p. 23-25).  O trajeto é percorrido pelo “jovem que estas linhas haveria de escrever” 

(Ibidem, p. 33), que ainda transita por Miragaia, que “conforma um plano de matéria 

pictórica, brilhos e transparências, reflexos e osmoses, tutelados pelas duas presenças 

senhoriais, o Palácio das Sereias e a Quinta das Virtudes” (Ibidem, p. 34), sendo esta casa, 

relacionada à biografia do escritor, inspiração para a escrita do romance homônimo. Ainda em 

Miragaia, é a Tomás Antonio Gonzaga, ilustre residente do local, a quem o escritor dedica os 

versos transcritos na página 3656. O autor que se inscreve na obra como transeunte segue à 

Alfândega, onde, na esteira do filme de Manoel de Oliveira, visita os amantes de perdição de 

Camilo Castelo Branco; também menciona lugares marcados pela presença de personalidades 

notórias, por exemplo, Matosinhos e o escritor Raul Brandão, a Foz Velha e a fundista Rosa 

Mota, entre outros. No registro desse passeio, os “Quadros” do segundo capítulo de Meu 

Porto são povoados por artistas e por memórias vividas ou imaginadas do escritor, que dedica 

poemas, recorda espaços da infância, concebe encontros com figuras públicas já 

desaparecidas. Por esses quadros, o trabalho das personalidades referenciadas guia o cordão 

textual pelos arruamentos da memória citadina, que fazem lembrar que  

 

a memória das ruas, quero dizer, a memória que mantemos da nossa 

passagem, breve ou continuada, pelas ruas, é, de muitas maneiras, memória 

da construção da cidade interior que nos acompanha. Anos fora, a cidade, os 
lugares e os seus acontecimentos vão connosco. Vivem e morrem connosco. 

Porque, afinal, os lugares somos nós. São nosso investimento. São nossa 

 

56 “Na malícia das mulheres de/ Miragaia,/ de roupa salina apertada,/ entre/ as pernas,/ respirara o primeiro 
sobressalto.// Da varanda estreita,/ contra/ as tentações da adolescência,/ ouvira o sino da igreja de São Pedro, os 

apitos das naus que/ abalavam para o Brasil.// Um dia,/ escondeu o rosto,/ numa folha branca,/ deixou cair,/ 

sobre/ ela os caracóis.// E invadiu-lhe o sexo o sangue dos quadris das mulatas dóceis,/ e tocou-lhe o ombro a 

língua de uma menina de engenho.// Soube as cordas do pulso, o baque do coração, o esperma derramado,/ na 

estopa do lenço” (CLÁUDIO, 2001, p. 36). Adiante, na página 42, Mário Cláudio dedica novos versos à fundista 

Rosa Mota, em que o tom erótico percebido no poema a Tomás Antonio Gonzaga cede vez à “intimidade vivida” 

no espaço da Foz, onde a atleta nascera, lugar que se descreve com tom memorialístico e imagens bem definidas, 

como as de uma fotografia, objeto de recordação: “Nas tardes amarelas da nortada,/ uma toalha de areias ia 

entrando,/ pela frincha da porta,/ e nela o mecanismo do relógio de parede se dissolvia.// Chegava-nos o apito de 

um vapor,/ a sair a barra,/ e vinha o gato enroscar-se,/ debaixo dos nossos pés.// Que sabíamos do Mundo,/ na 

casinha baixa,/ com as janelas emperradas,/ na humidade de Fevereiro?// O bisavô ponteara redes,/ o Tio 

Gervásio morrera afogado,/ na sépia do retrato,/ sobre/ o antigo psiché.// E quanto ao que/ nos sobrava,/ a China 
permanecia,/ atrás/ da rebentação,/ e não parava a draga de escavar as goelas do nosso Cabedelo” (Ibidem, p. 

43).  
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baliza de estarmos e de sermos de um sítio (pertença dele e seus senhores, 
estranha relação) (PACHECO, 2002, p. 35). 

 

 E (de)termina Pacheco: “as memórias das ruas são, vejo-os nitidamente, percursos da 

nossa própria memória. Porque, embora seja difícil de entender, e, ainda mais, de aceitar, de 

uma forma ou de outra a cidade (esta cidade?) também é um reflexo das recordações” 

(PACHECO, 2002, p. 37). Pertença e senhor da cidade que “nasce e morre connosco” 

(CLÁUDIO, 2001, p. 11), Mário Cláudio indica, na dedicatória que resvala por toda a obra, 

que vê o Porto como local feito de memória e esquecimento, local que se dissimula sob a 

máscara da literatura e das outras artes que afinal compõem a essência de sua história. 

Enquanto olhar, a cidade57 estetiza-se por seu colorido “azul e cinza”, por suas “brumas 

opacas, impenetráveis no correr do Inverno”, oferece-se à vista em “transparências suaves 

como aguarelas, na beira-rio, ou claros-escuros contrastados nos bairros das ruas antigas e 

graníticas onde pairam silêncios” (PACHECO, 2002, p. 189). Depois, “como que por magia”, 

“o universo inacessível da ilusão e da fantasia” transfigura a cidade “num espaço 

(re)construído de memória” (Ibidem, p. 190). Enquanto palavra, Meu Porto, ou a cidade do 

escritor, é dita58 no entrelugar do abismo, onde “não se encontra” “o definível da planície, 

nem o claro-escuro da meridionalidade”, mas “uma espécie de amiba” que recolhe em sua 

essência realidade e devaneio, pois é nos precipícios que “acontecem as cousas de que nos 

recordamos, que deixam em nós a mais profunda das impressões” (CLÁUDIO, 2001, p. 13-

15). Por isso, o que Mário Cláudio diz sobre sua cidade vem de seu repertório artístico, a que 

não escapam as “magnas figuras autóctones”. Com esses gigantes durienses – não apenas os 

do Reno, os wagnerianos Nibelungos, mas também os nomes da arte local – que, com ele, 

construíram a cidade que vemos neste livro, “fadário de evanescências” (Ibidem, p. 15) meta-

artísticas, o escritor dá a ver o salutar convívio entre a “solidez de uma cidade pétrea, não raro 

acusada de brutalidade setentrional” e a “carga de imponderabilidades” (Ibidem, p. 16) que a 

caracteriza.  

 Entre esses artistas, encontram-se aqueles “pintores de escassa e dessorada 

composição”, mas sobretudo os já mencionados gigantes possuidores de “inteligência 

superior” (Ibidem, p. 13). Assim, a cidade que se entrevê na Manhã de Primavera, sob as 

 

57 Referência à crônica “A cidade enquanto olhar” (PACHECO, 2002, p. 189-190).  

 
58 Referência à crônica “Dizer a cidade” (PACHECO, 2002, p. 191-193).  
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pinceladas de influência impressionista do pintor Joaquim Lopes59, assemelha-se ao campo 

semântico de que o texto lança mão na sequência reveladora de artistas do abismo, 

implantados no “já de si nevoento tabuleiro das artes e das letras” (CLÁUDIO, 2001, p. 15): o 

sebastianismo refletido no Frei Luís de Souza de Almeida Garrett60; a retirada de Júlio Dinis 

para um “mundo de penumbra” (Ibidem, p. 16); o Só António Nobre, destinado pela tísica ao 

“desfocado limbo do seu sono eterno”; o “gelado suicídio” do “marmóreo Soares dos Reis”, 

além da “espantosa Guilhermina Suggia”. “Mistérios, mistérios, mistérios” (Idem) que a 

escrita sintetiza, evocando um tom impressionista adequado à imagem com que dialoga, a fim 

de evidenciar aquilo que atestou o resgatado Hilarie Belloc, “um desses escritores britânicos 

arrebatados da nossa memória apesar de excelentes” (Ibidem, p. 13), e que coaduna o caráter 

em abismo entre memória e esquecimento da cidade setentrional.  

 

 

Figura 22: Manhã de Primavera, de Joaquim Lopes. 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

59 “O impressionismo é uma arte urbana, e não só porque descobre a qualidade paisagística da cidade e traz a 

pintura de volta do campo para a cidade, mas porque vê o mundo através dos olhos do cidadão e reage às 

impressões externas com os nervos tensos do moderno homem técnico. É um estilo urbano porque descreve a 

mutabilidade, o ritmo nervoso, as impressões súbitas, intensas mas sempre efêmeras da vida citadina. E 

justamente como tal é que implica uma expansão enorme da percepção sensorial, um novo aguçamento da 

sensibilidade, uma nova irritabilidade, e, com o gótico e o romantismo, significa um dos mais importantes pontos 

de mutação da história da arte ocidental” (HAUSER, 2003, p. 896-897). 

 
60 “Pois não é verdade que percorreu Almeida Garrett, experimentados os fumos das canhonadas do Cerco, um 

cenário de saudades pungidas e de encobertos regressados de Alcácer-Quibir?” (CLÁUDIO, 2001, p. 15). 

Garrett esteve aquartelado no batalhão acadêmico durante o Cerco do Porto. Informação obtida em:  
https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=edif%C3%ADcio%20da%20reitoria%20-

%20enquadramento%20urbano%20-%20nota%20biogr%C3%A1fica%20de%20almeida%20garrett. Acesso em: 

17 maio 2018.  

 

https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=edif%C3%ADcio%20da%20reitoria%20-%20enquadramento%20urbano%20-%20nota%20biogr%C3%A1fica%20de%20almeida%20garrett
https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=edif%C3%ADcio%20da%20reitoria%20-%20enquadramento%20urbano%20-%20nota%20biogr%C3%A1fica%20de%20almeida%20garrett
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Em Meu Porto, a cidade se vê, sobretudo, por meio das imagens ilustrativas da obra, 

que, incluídas entre o conteúdo linguístico, ecoam a lição revolucionária da estética romântica 

de transitar da mimeses à poïesis, “reativando o conteúdo semântico do verbo grego poïen, 

que significa ‘fazer’, ‘fabricar’. O artista não copiará mais a natura naturata, a criação de 

Deus enquanto mundo criado, mas a natura naturans, a criação de Deus enquanto poder 

criador” (MOSER, 1998/99, p. 47). O texto situa-se ao lado de pinturas e outras imagens, 

ocupando as páginas ímpares do livro em jogos de partilha estética denotadores de sentidos 

ekphrásticos, de encontros e desencontros, de referências, ou ainda jogos que partem do 

conteúdo imagético para criar novos significados e visualidades. 

Destacamos o trecho em que os “óleos esplêndidos de Ângelo de Sousa” referem-se à 

Ribeira do Porto como uma área genuína, 

 

metaforizada numa arcada de volta inteira, sustentáculo de vária imaginação. 
E não se revelaria pintura capaz de absorver como esta o grão do granito e o 

pigmento dos rebocos, verdes ou lilases, azuis ou ocres, tão antigos que uma 

crônica completa neles se continha. Perdoem-me os paisagistas destas áreas, 
não conheço nada de mais autêntico na bruteza do desenho e na penumbra da 

atmosfera, de mais apto a constituir saudável contraponto a tanta 

vaporização de névoas liquefeitas (CLÁUDIO, 2001, p. 29).  

 

Minimais e vanguardistas, as obras de Ângelo de Sousa, em especial a que a seguir 

destacamos, por suas características cromáticas e angulares, que parecem coincidir com a 

descrição constante em Meu Porto, expressam o mundo por meio de sinais indiretos, que se 

abrem à interpretação na medida em que assimilam o representado a partir de sua 

desconstrução.  



100 

 

 

 

 

Figura 23: Sem nome. Quadro de Ângelo de Sousa. 
Fonte: https://cutt.ly/InQ7G1S. Acesso em: 17 maio 2018. 

  

Transformando imagem em matéria escrita, o escritor coloca-se como crítico de arte 

pois não somente descreve e analisa uma obra do pintor mencionado, partindo de uma 

reafirmada contemporaneidade, mas lança mão desse exercício descritivo para estabelecer um 

contraponto com a “Ribeira de postal” (CLÁUDIO, 2001, p. 29), “insulto maior que a Cidade 

contra si mesma desfere” (Ibidem, p. 31). Isso porque um dado da modernidade 

marioclaudiana volta-se ao entendimento de que uma arte em crise se efetua por meio de uma 

literatura que é autocrítica por caminhos meta-artísticos. Essa mesma crise é, portanto, 

instrumento de resistência à depauperação turística e mercantil da cidade barroca, pérola 

imperfeita do Norte de Portugal. 

Podemos mencionar ainda a referência feita em Meu Porto à “magnífica Fons Vitae” 

(CLÁUDIO, 2001, p. 66), tela de autor desconhecido que ocupa lugar de destaque na Santa 

Casa da Misericórdia da cidade. O caráter “visitável” da obra não obriga sua impressão nas 

páginas do livro, mas a referência a ela conduz à descrição e a uma reflexão sobre os enigmas 

que o quadro convida a que sejam decifrados:  

 

Que significado implícito imputar afinal àquele Calvário, encravado numa 

pia para onde abundantemente sangram as cinco chagas do Senhor, cingido 
por uma pequena multidão de príncipes e princesas, de nobres, de clérigos e 

de monjas? Acorrerão estes a celebrar a festa do Santo Sangue, efeméride 
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maior da Cidade de Bruges, irmã pela canseira mercantil do Burgo laborioso, 
ao qual, et pour cause, doaria El-Rei Dom Manuel I, e pouco antes de 

morrer, pintura de tamanho preço? Como quer que seja, ali estarão talvez 

representados o Monarca, e a sua segunda Rainha, Dona Leonor, e mais 

porventura toda a prole real, e dignatários, e outra parentela régia, em uma 
paisagem pascal de trevas ameaçadoras. Referindo a Páscoa e o Venturoso, 

será excessivo futurar que pagará este, ajoelhado perante apoteose quejanda 

do Agnus Dei, o muito mal que fez aos judeus, filhos da raça a que o 
cordeiro bíblico primariamente se ficaria a dever? (CLÁUDIO, 2001, p. 67). 

 

 

Figura 24: Fons Vitae. 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

Se a escrita exercita seu caráter visual ao fazer referência a imagens, inserindo-as, seja 

pela ekphrasis, seja por outras vias, no contexto da obra, o contrário também ocorre, ou seja, a 

imagem suscita a capacidade criativa e reafirma suas possibilidades linguísticas. Como que a 

traçar uma linha infinita em seus limites, a escrita relaciona-se com a imagem, e vice-versa, 

em uma curiosa complementaridade que se dá pela falta, como o que temos nas páginas 56 e 

57, em que um Aspecto da Sé do Porto, pintado por Dominguez Alvarez, estende-se em 
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memórias e efabulações do escritor, de modo que, partindo da representação visual de um dos 

locais mais significativos da cidade, novas imagens mentais são geradas pela ficção. Segundo 

Claus Clüver, a designação “tradução intersemiótica”, por não se limitar a descrever, mas por 

oferecer a possibilidade de acréscimos inerentes à ordem das diferentes linguagens artísticas, 

leva a que se considerem 

 

todas as formas de ekphrasis como transposições intersemióticas, ao passo 

que o conceito de “tradução intersemiótica” soa melhor se restringido a 

textos (em qualquer sistema sígnico) que, em primeiro lugar, oferecem uma 
reapresentação relativamente ampla (mesmo que jamais completa) do texto-

fonte composto num sistema sígnico diferente, numa forma apropriada, 

transmitindo certo sentido de estilo e técnica e incluindo equivalentes de 
figuras retóricas; e, em segundo lugar, que acrescentem relativamente 

poucos elementos, sem paralelo no texto-fonte (CLÜVER, 1997, p. 42).  

  

A muda poesia de Henrique Pousão, pintor português que se especializou nas 

“claridades de Capri” e na “fauna humana dos becos de Roma”, se vê a partir da crítica de 

Mário Cláudio, que acusa o artista do “involuntário agravo feito à terra que lhe zela pela 

fama”. Tendo a essa terra aportado, “por ironia dos fados”, “o mais significativo da produção 

deste alentejano precocemente finado”, a “inigualável Senhora Vestida de Negro, entretendo 

com a luz um desses diálogos que valem mil compêndios de filosofia” (CLÁUDIO, 2001, p. 

74), é assim celebrada: 

 

Saberão que é de veludo o vestido amplo, que teria sido ela talvez leitora de 

Mallarmé, que amaria as orquídeas e variegadas espécies de dentro, 
privilegiando a amenidade das tardes muito quietas, essas mesas em que oiro 

se trasmuda a escassez. Perguntem-lhe como se chama, que país a viu 

nascer, que estado civil consta dos seus documentos, e limitar-se-á a sorrir. 
O ruivo dos cabelos denuncia uma proveniência nórdica, tão vulgar nas ruas 

de Copenhague como nos campos que circundam o povoado de Guimarães, 

mas o que dela resta, da mulher que não atinamos se dá pela presença dos 

visitantes, é a completa falta de fala (CLÁUDIO, p. 74-75).  

 



103 

 

 

 

 

Figura 25: Senhora vestida de negro, de Henrique Pousão. 

Fonte: https://cutt.ly/ZnQ5emm. Acesso em: 17 maio 2018. 

 

 

 A homenagem prestada ao artista, apesar de justa, não foge ao agravo pela não 

valorização da terra portuguesa, em especial a portuense, que o acolheu. O capítulo 

denominado “Extases” finda de maneira irônica, a representar, no encerramento cotidiano das 

atividades do museu Soares dos Reis, que abriga a obra, a redução do “trajo [da Senhora 

vestida de negro] a uma mancha indizível” (CLÁUDIO, 2001, p. 75. Adendo nosso) e ao 

apagamento das feições da mulher retratada. Desprovida da “volumetria dos becos 

ribeirinhos” (Ibidem, p. 74) ou de quaisquer outras singularidades portuenses e negando os 

contornos locais, a obra é limitada às salas do museu em que se encontra exposta ou à 

biografia do artista cujo autorretrato é reproduzido na página 72; a falta de identificação com 

a cidade que abriga sua obra de maior reconhecimento mantém-na muda, reduzida ao horário 

de funcionamento da instituição que a guarda. Em contraponto, Soares dos Reis, “o escultor 

do Desterrado” (Ibidem, p. 69), a que o texto ricamente alude com uma reprodução, um 

desenho do próprio artista e uma efabulação que o descreve como “deserdado da pátria e 
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degredado do sonho” (CLÁUDIO, 2001, p. 73), é reafirmado como gênio e como instituição, 

por dar nome ao relevante museu portuense.  

Isso posto, verificamos que outra forma de ver a cidade em Meu Porto é fazê-lo 

através da crítica de arte, trabalho que Mário Cláudio assume ao produzir, como queriam os 

poetas alemães61, um juízo artístico que se constitui como obra de arte. Sem se basear em 

padrões pré-estabelecidos, mas calcando-se justamente na reflexão sobre a obra que discute 

ou com a qual conversa, o escritor aproxima-se dela como ponto de partida, de modo que a 

escrita, tomada como “crítica poética, irá completar a obra, rejuvenecê-la, configurá-la 

novamente, refletir sobre o que já é reflexão, ampliar a cadeia que, no dizer daqueles poetas, 

seria infinita” (CALVÃO, 2008, p. 228). A cidade que extasiou e a que fora menosprezada, 

respectivamente, por Soares dos Reis e Henrique Pousão, se mostra nas obras sobre as quais o 

texto de Mário Cláudio se detém. A questão do desterro emerge da história e, via crítica, 

transmuta-se em escultura, em texto, até metamorfosear-se na própria figura de Reis, que, 

contrariamente a Pousão – recebedor da contida homenagem dedicada a um apátrida –, 

representa o “deserdado da pátria” (CLÁUDIO, 2001, p. 73) que a ela retorna eternizado 

como monumento e como instituição.  

 Não menos importante, tem destaque a estética barroca, que caracteriza a cidade em 

Meu Porto e que revela uma outra forma de vê-la e de percorrê-la. O excesso arquitetônico de 

igrejas e outros edifícios portuenses, emblemas barrocos que a cidade ostenta, parece ser 

mimetizado pelo texto, que assume, quer no caráter lúdico de sua escrita, que exige atenção 

especial do leitor, quer nos floreios e nos períodos de longa extensão, descritivos das 

complexas talhas e naves seiscentistas, tom assemelhado ao “que de mais excelso nos trouxe o 

barroco do Norte de Portugal” (CLÁUDIO, 2001, p. 63). Em O lúdico e as projeções do 

mundo barroco, Affonso Ávila fala de uma “ludicidade inerente ao organismo linguístico” em 

que “a criação estética se mostra afetada de modo mais transparente pela interação dos 

fenômenos do impulso para o jogo e da vontade de arte” (ÁVILA, 1980, p. 40). Se no 

segundo capítulo desta tese tangenciamos a questão barroca que permeia a obra de Mário 

Cláudio, oportunamente voltaremos a ela, no quarto capítulo, mas gostaríamos de destacar, 

por ora, que o caráter visual do texto, ou seja, aquilo que vemos no Porto artístico de Mário 

Cláudio, objeto de análise na presente reflexão, faz-se representar, sobretudo, por meio da 

 

61 Ver: BENJAMIN, 1993. 
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“linguagem artisticamente escrita, a linguagem feita literatura, a linguagem a que o artista da 

palavra conferiu ao mesmo tempo intenção de comunicação e tensão de estesia” (ÁVILA, 

1980, p. 40). Ao gerar imagens não reproduzidas nas páginas do livro, as passagens em que se 

visitam, por exemplo, a cripta da Venerável Ordem Terceira, “certificado de convívio com 

esse macabro veio da Contra-Reforma” (CLÁUDIO, 2001, p. 65), ou o Convento de Santa 

Clara, cuja talha é recoberta “com a joanina folha de ouro que converteria o setecentos 

português num contínuo laurespene” (Ibidem, p. 59) dão a ver, com detalhes, esses locais, de 

modo que, oferecendo visualidades, a escrita marioclaudiana, “como as demais formas de 

expressão de nível criativo, campo propício à constatação dos substratos lúdicos portadores da 

função estética”, objetiva “aquela correalidade imaginada, criada, estruturada sobre a palavra, 

o objeto novo e autônomo contraposto pelo escritor como uma parábola à realidade fatual e 

linear” (ÁVILA, 1980, p. 40).  

 Percorridas as ruas, as figuras e as imagens representativas do Porto, a cidade, como 

corpo, vê-se, ainda, por seu interior, nas peculiaridades de cama e mesa que a singularizam. O 

último capítulo de Meu Porto investe em sensações: a cidade, desnuda, pode-se sentir através 

do paladar e do tato, de modo que o texto literário encena olhos, língua e pele. Em “Carpe 

diem”, lemos sobre os prazeres mundanos que a cidade oferece; a apreciação de sabores ou de 

imagens, de preferências artísticas ou culinárias, é algo que não constitui, materialmente, a 

paisagem portuense, mas que a enriquece culturalmente, em especial no que diz respeito à 

tradição culinária local. Mário Cláudio, assim, segue cumprindo o papel de crítico de arte e 

investigador da relação estabelecida entre literatura e outras artes, as figuras artísticas e a 

cultura do lugar, e é nessa costura que ele tece o seu texto, ou seja, entre o homem comum e o 

artista, entre a observação e a práxis, colocando-se entre o leitor e o autor de sua cidade. 

Assim, no espaço de representação que, afinal, é o texto, cai “de boca” naquela que, talvez, 

seja uma das mais populares formas de reconhecimento da cultura portuguesa: a culinária, 

aqui também tomada como gesto artístico por ser componente sígnico da cultura portuense. 

Se é verdade que comemos com os olhos, a comida se revela, também, uma forma de ver a 

cidade.  

Os prazeres da mesa portuguesa são, em Meu Porto, legitimados pelo paladar refinado 

do nobre Miguel Leopoldo de Reuss-Ebensdorf, pela música de Maria Callas e pela literatura 

de Camilo Castelo Branco, por meio da cozinha de Ana Plácido, não sem antes passar 

intimidade dos inúmeros bordéis da cidade, cujo “cenário anterior” é apresentado como “outra 
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variante do comedor a que presidia a reprodução da Ceia de Leonardo Da Vinci, e que 

continha como peça nobre o amplo sofá onde se fazia sala, ou se aguardava que vagasse a 

menina escolhida” (CLÁUDIO, 2001, p. 101-103). Assim, a peça, comumente dependurada 

nas paredes de católicas salas de jantar, surge, ironicamente, como signo de aproximação 

entre lares tradicionais e prostíbulos. Além disso, a ilegitimidade da peça reproduzida nas 

residências, que, porém, remete à sacralidade de uma situação bíblica, em estratégica alusão 

ao que se vê no interior do bordel descrito no texto, simula o próprio ato da representação. O 

exercício interpretativo “das alcovas portuenses” (Ibidem, p. 103), a simular recato, por ser 

“resguardado por pudicas persianas corridas, a esconjurar o temível abaixo-assinado da 

vizinhança” (Ibidem, p. 101), leva a que atentemos especialmente ao jogo entre cenas – o 

cenário e a ceia: o ato de comer, aqui, ao mesmo tempo sexualizado e sacralizado, como a 

cena do comedor de da Vinci presente em um bordel, é encoberto por castas cortinas, que 

cumprem o duplo papel de resguardar a intimidade dos frequentadores do lugar de e aludir ao 

pano que confere o caráter teatral da cena, que se reproduz no interior da alcova. É pela fresta 

da cortina que vemos esse particular enquadramento da cidade que Mário Cláudio reconstitui 

neste último quadro de Meu Porto, o espaço de bordéis que se “proliferavam [...], largando 

uma memória honrada por sucessivas gerações” (Idem). O roteiro final desta obra mantém a 

ideia inicial, a da valorização da paisagem pelo pormenor, sob a ótica da arte, mas o faz, 

agora, por um recorte temático menos relacionado às artes. O que se vê, como dito, através 

das cortinas que camuflam o interior dos bordéis, é a ceia entre Jesus Cristo e os seus, ou 

entre os entes de uma casa portuguesa, ou, ainda, partindo da tela em direção ao ambiente que 

o texto evoca, a reprodução do quadro de da Vinci no centro de um banquete de sensações 

proporcionadas pelo erotismo pressentido no local.  

Aos prazeres da cama portuense seguem-se os prazeres da mesa, de modo que a 

presença da comida, conforme afirma Carlos Reis, pode ajudar a contar a história da literatura 

portuguesa62. São indicados três objetos necessários à significação de uma “nota da ética e da 

 

62 “E isto porque muitas vezes a comida é, como bem se sabe, semantizada e investida de marcas sociais. Quer 

dizer: não aparece por acaso, como mero elemento decorativo, mas sim como elemento adjuvante de ações 

narrativas e dramáticas. E assim, quando no final do Auto da Índia de Gil Vidente uma personagem (a Ama) 

ordena a outra (a Moça) que vá ‘muito asinha saltando’ buscar vinho ‘e a metade dum cabritinho’, não está em 
causa apenas a preparação de uma refeição; trata-se também de afastar uma presença incómoda (a própria Moça, 

que pode denunciar a Ama, perante o Marido regressado da Índia), ao mesmo tempo que se faculta indiretamente 

uma informação acerca de hábitos alimentares no início do século XVI. Do mesmo modo, a canela de que fala 

Sá de Miranda na carta a António Pereira não é tão-só um tempero exótico: mais do que isso, ela é metonímia de 
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estética melhores” (CLÁUDIO, 2001, p. 104) – um garfo de prata, uma faca de ferro e uma 

colher de pau –, como prêmios condizentes à apreciação e à história que se relaciona a cada 

um desses quitutes. Munido da primeira, é-nos apresentado o nobre Reuss-Ebensdorf, 

descendente da real família de Carlos Magno, que exalta as virtudes das tripas à moda do 

Porto, miúdos que Mário Cláudio premia com o primeiro dos objetos “por terem ascendido a 

repasto de procedentes de rei” (Ibidem, p. 105). A ementa em que se desdobra o texto 

apresenta-nos as pataniscas de bacalhau, prato que se mostra o mais “apto a revelar a perícia 

de uma cozinheira, a qual deverá nortear-se pelo senso de economia do azeite [...] e pelo 

espírito calaceiro que se impõe que presida à abundância do mesmo no arroz que o 

acompanha” (Ibidem, p. 107). A iguaria é, no texto, provada e aprovada pela soprano Maria 

Callas, tendo atribuída a si uma “uma faca de ferro”, já que a cantora fora “coroada pela 

agricultura e pela arte” (Idem). A terceira comida apresentada é a farinha de pau, “horror de 

muita criança que na idade madura a retoma como inexcedível acepipe”, também possuidora 

de “louros literários”, pois “consta de facto haver sido o paparico preferido de Camilo Castelo 

Branco, a ele habituado pela proficiência com que o confeccionava Ana Plácido” (Ibidem, p. 

108). A voz do escritor, que diz ter adquirido, em leilão, “um maço de cartas da ‘mulher 

fatal’” (Idem), transcreve a receita que Plácido teria endereçado a Guiomar Torresão63: 

 

“Pede-me a receita da farinha-de-pau que connosco comeu, no Março 

passado. Pergunto-me como alcança uma cousa tão singela agitar-nos, tão 
amável e tão cruelmente, o coração. Recordo-me do tempo em que não tinha 

visitado o infortúnio, ainda, esta que as estações todas da via-crúcis, depois 

disso, visitaria. Entende, minha amiga, o que é uma menina que punha na 

contemplação de um ramo de boninas a inteira chama do amor que lhe 
diademava a alma? [...] Mas vamos à receita da farinha-de-pau. Põe-se em 

azeite um casco de uma cebola graúda, e deixa-se alourar ligeiramente. 

Juntam-se-lhe três postas de pescada, uma pouca de água, sal e pimenta, e 
refoga-se por quinze minutos. Retira-se o peixe, extraem-se-lhe as espinhas e 

as peles, volta ao molho já produzido. Adicionam-se duas xícaras de 

mandioca, e mexe-se sempre, até ganhar consistência. Prova-se com uma 

colher-de-pau, porque assim a saboreavam as gentes do Pará, supremos 
apreciadores de vitualha tão nutritiva [...]” (CLÁUDIO, 2001, p. 109-110).  

 

 

ambição, riqueza fácil e despovoamento do campo. Lembro o texto: ‘temo-me de Lisboa/ que, ao cheiro desta 
canela,/ o Reino nos despovoa’” (REIS [entrevista]. In: CALVÃO; FIGUEIREDO, 2014, p. 170).  

 
63 Escritora portuguesa feminista (1844-1898). 
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A colher de pau, por semelhança ao nome do prato e por constituir objeto propício ao 

seu cozimento, é o objeto a ele atribuído, neste exercício de tradução intergêneros entre uma 

receita culinária e o texto literário. Excedendo a transmissão da receita, a história de amor 

entre Camilo e Ana Plácido é o que se revela na hipotética carta, mero pretexto para que não 

apenas imagens, mas figuras, histórias e a cultura portuense saltem aos olhos no ato da leitura.   

Segundo Yuri Lotman, o papel da cultura seria o de “‘organizar estruturalmente o 

mundo que rodeia o homem’, tornando possível o estabelecimento das relações sociais, 

humanas e linguísticas” (LOTMAN apud BUSATO, 1998/99, p. 198-199), e é essa 

experiência do mundo português, de maneira bastante específica, o que se vivencia nas artes 

que a cidade do Porto favorece, dado que faz com que o autor de Meu Porto aja como um 

tradutor ao representar, em seu texto, os modelos que percebe nas artes feitas oriundas da 

cidade e de seu entorno, o Norte de Portugal. Assim, por meio da literatura, o cinema, a 

pintura, a escultura, a arquitetura e mesmo a culinária confluem na “dourada permanência” do 

rio que orienta a cidade no sentido do vasto oceano, não somente dando-a a ver através das 

artes que a erigiram, mas refletindo sobre elas e sobre o seu estatuto. O Porto literário de 

Mário Cláudio constitui-se como o local propício ao encontro entre as diversas linguagens 

que, partindo de memórias e vestígios, com ele dão a ver a cidade por um óculo meta-artístico 

“por onde o azul do infinito se pode avistar”, pois aprende, com ela, que “não há espaço que 

outros espaços não abrace” (CLÁUDIO, 2001, p. 19), máxima que aproxima nossa leitura do 

salutar gesto dialógico entre as artes. 

Entre todas as cidades, o Porto, como vimos, é a cidade eleita por Mário Cláudio: seu 

eterno berço e seu eterno retorno. Quer pela retomada de elementos históricos, memórias 

particulares ou coletivas, quer pela alusão que sua literatura faz às artes e aos artistas 

representativos do Norte de Portugal, quer ainda pelo caráter visual que seu texto apresenta, 

revelador de pormenores que dão a ver a cidade e que a singularizam, Mário Cláudio é 

coerente ao situar seus textos, em especial aqueles que remetem de maneira mais direta a 

questões autobiográficas, na Invicta.  

Nesta pesquisa, optamos por investigar o caráter visual de textos constitutivos do que 

denominamos percurso autobiográfico do escritor: partindo de Meu Porto, obra sobre a qual 

nos debruçamos neste terceiro capítulo, seguiremos o trajeto perseguindo os rastros da família 

portuense de que ascende Mário Cláudio. Para isso, leremos, à frente, ainda atentos ao caráter 

visual de seu texto, os livros constitutivos da trilogia familiar, ou, como chama Theresa 
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Abelha, a trilogia da árvore, por tratarem da ficcionalizada árvore genealógica do artista. 

Acreditamos que a convocação de outras artes ao texto, que sempre orientam a leitura no 

sentido da reflexão, reafirma a presença da cidade como estratégia autorreferencial e 

metonímica na medida em que falar do Porto é falar da arte que particulariza o lugar; por 

extensão, falar da arte portuense é discutir o fazer artístico de Mário Cláudio. Confunde-se a 

cidade, portanto, em sua relevância artística e genealógica: o escritor, que é filho, crítico e 

artista do burgo, eterniza o seu Porto no trabalho de quem, ao escrever, se descreve. 

 

  

 



110 

 

 

 

UMA PAUSA NO PERCURSO: VENADE, UM LUGAR AO NORTE 

 

Irão acusar-te de me teres inventado, considerando-se muito argutos pela 

descoberta, mas não será verdade que cada biógrafo inventa o seu 

biografado, e que andamos todos nós a inventarmos uns aos outros? (Tiago 
Veiga, em diálogo com Mário Cláudio). 

 

 

Em outubro de 2017, tive a oportunidade de ser aceita como pesquisadora residente no 

Centro Mário Cláudio, localizado no Lugar de Venade, freguesia de Ferreira, em Paredes de 

Coura, município na região do Alto Minho. O espaço, originalmente uma escola primária 

vizinha à casa da Ramada, de propriedade de Mário Cláudio (que desde a década de 1990 tem 

dividido sua residência entre esse lugar e o Porto), fora convertido, por empenho do escritor 

em manter vivo o espírito educacional e artístico nessa região campesina, em uma casa de 

cultura. O Centro Mário Cláudio (CMC), sob a animação criativa do professor José Alberto 

Pinheiro, além de abrigar o espólio do escritor, minuciosamente organizado por Maria de 

Fátima Silva Cabodeira, técnica superior do Arquivo Municipal courense, recebe artistas e 

pesquisadores, além de promover a desejável integração entre intelectuais e a população local 

nos eventos que organiza, sendo um espaço democrático de criação e permanência da cultura 

portuguesa em seu caráter erudito e popular.  

Nas palavras do próprio Mário Cláudio, que diz entender a “descentralização como 

destino do país”, o centro de estudos “oferece-se sobretudo como área de convívio e partilha, 

extensão da minha casa, e casa de quem lá quiser ir, continua a desenvolver uma programação 

que extravasa da literatura estrita, e que contempla várias formas de expressão artística”. É 

espaço onde o “acolhimento caloroso” reflete o “timbre” “da população do lugar, que rejeita 

qualquer forma de elitismo intelectual”64, e isso se reflete na abertura do CMC a projetos que 

não dizem respeito, necessariamente, à obra do escritor. Apesar de o subsolo do edifício 

guardar um rico material relativo aos processos criativos e editoriais de grande parte de sua 

obra, esse não é o foco das visitas que por ali passam, visto que o próprio escritor deseja “ver 

na velha escola agora recuperada ‘um local de pesquisa sobre literatura portuguesa do século 

XX, preferentemente na sua vertente mais a Norte do Mondego e na relação com a Galiza’” 

 

64 Informação extraída de nota postada pelo próprio autor e divulgada na página da rede social Facebook do 

Centro Mário Cláudio, em 23 de agosto de 2016.  
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(ANDRADE, 2013), em detrimento de um espaço destinado exclusivamente ao estudo de sua 

obra. 

Indo na contramão das residências artísticas que o CMC até então houvera abrigado, 

dada a natureza investigativa deste estudo, que, a propósito, foi o primeiro a usufruir dos 

equipamentos do Centro com vistas a analisar a obra do escritor, encontrei, em suas 

dependências, um generoso espaço de trabalho, onde tive a oportunidade de colher dados 

enriquecedores da pesquisa levada a cabo, tais como manuscritos e seleções de imagens, e que 

se mostrarão fundamentais à leitura que será feita dos romances sobre os quais nos 

debruçaremos no capítulo posterior.  

A frase que nesta parada nos serve de epígrafe remete materialmente à casa de 

Venade, lugar ao Norte de Portugal que se revela, também, como uma confirmação da 

orientação que temos destinado à nossa pesquisa. A fala atribuída a Tiago Veiga, personagem 

da obra homônima de Mário Cláudio, nela apresentado como antigo morador de Venade, que 

nos cumprimenta logo à entrada da sala de exposições do Centro, recorda-nos de que, como 

leitores, estamos imersos na infinita roda criativa que o trabalho da ficção faz girar. Desse 

modo, não é a pessoa de Mário Cláudio, mas o trabalho ficcional que a todo tempo reflete 

sobre a sua condição de obra de arte, e que com outras obras dialoga, o que nos interessa 

sobremaneira. Daí ter desfrutado de uma estada profundamente gratificante nessa casa de 

cultura que, já de entrada, diz a que serve: não ao escritor, mas ao trabalho da arte, que abriga 

e, como tal, põe-se em oferta, via de mão dupla que é, pois tanto tem a dar quanto a receber. 

Nessa casa, Mário Cláudio cede seu nome, como artista e como receptor, para que a arte, 

despida de preconceitos, seja estudada, exposta, discutida e praticada. 

Esta paragem no percurso da tese reflete, no fim das contas, a pausa feita durante a 

pesquisa bibliográfica, quando mergulhei, naquela remota aldeia minhota, no universo laboral 

do artista que insisto, por gosto, em acompanhar. Excedendo a observação dos procedimentos 

de construção textual, esta paragem traduz, ainda, minha gratidão por ter descoberto, no 

“espaço rural, assumido como substância de expansão do seu trabalho, e como antídoto da sua 

inserção quotidiana” (CLÁUDIO, 2015b, p. 304), a essência pressentida na conjugação entre 

popular e erudito, urbano e rural, antigo e moderno, antinomias latentes no Porto, cidade 

evidente nas obras selecionadas no presente estudo, mas, sobretudo, particularidades de um 

“norte profundo” (Ibidem, p. 305) que as obras de Mário Cláudio sinestesicamente dão a ler.  
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Tomando de empréstimo as palavras do escritor no prefácio da coletânea de contos O 

país invisível – resultado, a propósito, do primeiro concurso literário promovido no âmbito do 

CMC, sob a temática da ruralidade –, após essa pausa em Venade, seguimos adiante no 

percurso autobiográfico do escritor, rumo ao Porto, que abriga sua casa familiar, tendo em 

mente que 

 

sempre que [...] o altifalante gritar na terrinha, intuiremos que apenas na urbe 

se manifesta a rusticidade, e que apenas nesta a urbe se efabula. E estaremos 

em suma nessa indizível encruzilhada, tão longínqua do passado como 
próxima do futuro, a que rigorosamente chamaremos “tempo” (CLÁUDIO, 

2016, p. 8). 
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4 ESCREVER UMA CASA PORTUENSE: A TRILOGIA FAMILIAR 

 

A Casa é uma teoria volumétrica por entre a vegetação, maior do que todo o 

Mundo, impossível de arrumar. [...] Não há caminho, não haverá jamais, que 

a ela não vá ter (CLÁUDIO, 1984, p. 11-12). 

 

 

 A casa, assim como a água, é uma imagem representativa da cultura portuguesa. Se 

esta tem lugar no mítico destino lusitano, estando presente em sua literatura, sobretudo a 

partir da viagem empreendida por Vasco da Gama e cantada por Luís de Camões, aquela65, 

microcosmo da pátria, mas também indicadora de um sentido mais amplo da portugalidade, é 

o espaço que visitaremos neste ponto do percurso que nos propomos a percorrer. Nesse 

trajeto, por meio dos livros cujo tom se aproxima, de maneira mais evidente, de uma 

possibilidade autobiográfica de Mário Cláudio, não se voltando propriamente a eventos 

relacionados à vida do escritor, mas à feição visual de seu texto, selecionamos o recorte 

composto por três livros, que, junto com Meu Porto, julgamos coerente chamar de percurso 

autobiográfico66.  

Primeiramente, conforme acompanhamos na leitura levada a cabo no terceiro capítulo, 

Meu Porto, a cidade-livro do escritor, ofereceu-nos um guia para o trajeto proposto, que se 

percorreu por meio: a) da percepção de elementos relativos à presença da cidade no 

imaginário marioclaudiano, tais como a memória, a paisagem e a arte; b) do caráter visual da 

escrita, que nos acerca de uma estratégia derridiana de, via linguagem literária, organizar o 

pensamento, e, sobretudo, c) das aproximações dessa linguagem com outras artes, 

especialmente as artes do visível. A cidade, vista e dita a partir de componentes estéticos, 

amalgama-se às artes e passa a ser tomada, por nós, como integrante da estirpe que 

acompanhamos ser biografada nos livros aqui elencados.  

 

65 Recordamos que a casa também é referida n’Os Lusíadas, a propósito, em profícua complementaridade entre 

os espaços marítimo e o da morada: “Mas, entanto que cegos e sedentos/ Andais de vosso sangue, ó gente 

insana,/ Não faltaram Cristãos atrevimentos/ Nesta pequena casa Lusitana./ De África tem marítimos assentos;/ 

É na Ásia mais que todas soberana;/ Na quarta parte nova os campos ara;/ E, se mais mundo houvera, lá 

chegara” (CAMÕES, 1987, VII, 14). 

 
66 O recorte é necessário ao estudo levado a cabo, valendo ressaltar que a totalidade da produção marioclaudiana 

poderia compor esse corpus, já que escrever é, para o escritor, “sempre biografia” (CLÁUDIO apud CALVÃO, 

2008, p. 26). 
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Prosseguindo em nosso trajeto, após breve pausa explicativa das fontes manuscritas 

que utilizaremos nas discussões propostas adiante, acompanharemos o percurso dos ancestrais 

de Mário Cláudio, tornados personagens dos romances A Quinta das Virtudes, Tocata para 

dois clarins e O Pórtico da Glória, sobre os quais nos debruçaremos neste capítulo. Se o 

caráter híbrido, elogioso das artes componentes do burgo-berço de Mário Cláudio, fez de Meu 

Porto o protagonista do terceiro capítulo de nosso estudo, os referidos romances comporão o 

corpus literário analisado por ora, que se deixa nomear também como a trilogia da árvore, por 

dar conta de uma ficcionalizada árvore genealógica do escritor.  

O sentido da casa, quer a das Virtudes, quer a do casal recém-formado em Tocata, 

quer ainda a do pessoal que acompanhamos atravessar o Pórtico da Glória, não apenas 

recupera aquela que seria a história dos familiares do biógrafo, mas também a ideia da pátria 

portuguesa como pequena morada, identidade que Mário Cláudio não deixa de confrontar. Por 

nossa vez, resgatamos, no título deste capítulo, algumas das ideias contidas no livro 

organizado por Jorge Fernandes da Silveira, que, em Escrever a casa portuguesa, interessa-se 

não pela domesticação desse conceito como a imagem apropriada pela ditadura salazarista, 

mas por casas de escrita, numa desfamiliarização que ocorre no discurso, justamente por 

pensar, a partir da narrativa lusitana, “o modo português de fixar-se na terra natal” 

(SILVEIRA, 1999, p. 14). Nesse sentido, pensamos as casas de que provém Mário Cláudio, 

tornadas romances na trilogia sobre a qual aqui nos detemos, mais como representação textual 

da sociedade que como documento histórico. Portanto, ao escrever, na casa portuguesa, uma 

casa portuense, que é, em dupla instância, a sua, porque dá conta da própria genealogia bem 

como da tribo de artistas a que não se esquiva pertencer67, o escritor aposta em uma 

multidisciplinar “pluralidade de abordagens, pondo sob interrogação a própria ideia de uma 

identidade portuguesa, uma portugalidade, e suas representações e apropriações, acaba por 

constituir um itinerário literário” (BARATA; PEREIRA; CARVALHEIRO, 2011, p. 7). Nas 

palavras de Eduardo Lourenço, a ideia da identidade não constitui um problema português, 

mas a acentuada aderência a ela, levando a uma espécie de hiperidentidade, “quase mórbida 

fixação na contemplação e no gozo da diferença” que caracteriza o povo lusitano com relação 

a outras culturas e países. Nesse sentido, a obra de Mário Cláudio, apesar de voltar-se à 

 

67 O professor Gabriel Magalhães afirma que Mário Cláudio apresenta, em sua obra, “uma enciclopédia do 

essencial da portugalidade – Os Lusíadas de uma epopeia portuguesa estritamente literária e artística” 

(MAGALHÃES apud LUÍS, 2011, p. 61). 
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história e à região nortenha que, a propósito, é o local fundador da pátria, se não se esquiva, 

excede a veneração ao momento solar português representado pela “euforia mítica” das 

grandes navegações, que desempenharam um “papel medianeiro e simbolicamente 

messiânico” “num certo momento da História ocidental”, que se convertera, “por essa 

mediação, pela primeira vez, em História mundial” (LOURENÇO, 1994, p. 11).  

Portanto, o espaço do Norte é fundamental na questão da nacionalidade, quer pelo que 

nos conta a história de Portugal, que tem suas origens em Guimarães, na batalha de São 

Mamede, quer na hidrografia da região, cujos principais rios, tais como o Douro e o 

Mondego, têm sua nascente a norte dos limites portugueses68. O movimento das personagens 

da trilogia familiar de Mário Cláudio se dá, portanto, no entorno do Porto, num exercício de 

“tentar compreender quem somos e como é que através dos séculos, das vicissitudes, dos 

cruzamentos, dos encontros e desencontros, chegámos aqui” (LUÍS, 2011, p. 58-59). Essa 

referência topográfica, aqui, de onde o próprio Mário Cláudio fala, é o Porto, cidade que 

acolhe sua família “muito misturada” (Ibidem, p. 59), pois formada por outras nacionalidades 

setentrionais que não somente a portuguesa, “um arco-íris de idiossincrasia e de 

temperamento” (CLÁUDIO, 1999, p. 233). Assim, temos que o sentido marioclaudiano de 

portugalidade ocorre, sobretudo, na busca por uma identidade que, emulando a multiplicidade 

de suas próprias origens, torna-se possível pelo artifício, por meio da ficcionalização, num 

movimento expansivo em que a literatura, nas palavras de Carla Sofia Gomes Xavier Luís, 

congrega outras referências, pois:  

 

o gênero do romance incorpora outros elementos como a pintura, a música, a 
arquitetura; a poesia passa a narrativa, esta, por seu turno, reveste-se de 

História de Portugal e das famílias portuguesas (de onde se destaca a de Rui 

Manuel Barbot Costa) e mescla-se ainda com a arte (LUÍS, 2011, p. 61).  

 

 Desse modo, Mário Cláudio compromete-se com as raízes setentrionais e busca por 

elas – as suas próprias e as do país que o acolhe –, visto que é “a partir do Norte e de algumas 

das suas personagens referenciais que tem tentado compreender” (Ibidem, p. 62) a identidade 

coletiva e a dimensão real do que é ser lusitano, para isso defendendo um “conceito 

 

68 Em A Quinta das Virtudes, leremos, ainda acerca da relação entre a origem portuguesa e a hidrografia do 

Norte, o seguinte: “No território que retalham os três rios, o Ave e o Leça e o Vizela, as sementes dessa raça 

germinariam, atiradas de margem a margem, vogando até se engastarem no lodo das ínsuas, crescendo em 

culturas que amparavam o viver de tais primevos” (CLÁUDIO, 1999, p. 12-13).  
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personalizado de Norte, na medida em que [as fronteiras] extravasam o território português” 

(LUÍS, 2011, p. 66. Adendo nosso). Ao afirmar que procura, através de cada livro, o seu 

próprio rosto, Mário Cláudio “busca a identidade de um ‘eu’, mas para tal é necessário chegar 

à identidade de um ‘nós’ e vice-versa” (Ibidem, p. 76). Essa identidade coletiva, de que o 

escritor não nega ser parte, como mencionado, diz respeito tanto a uma espécie de biografia 

deslocada (visto que, ao falar dos seus antepassados, fala sobre si) quanto à tribo de artistas a 

que se irmana, por seu labor, na construção da casa escrita portuguesa, na medida em que 

falar de outros artistas e obras de arte é refletir acerca de seu próprio trabalho. Sobre esse 

duplo sentido genealógico, que tangencia elos consanguíneos e artísticos, Theresa Abelha 

recorda-nos de que o escritor se filia a 

 

Vieira pelo cultismo e conceptismo, a Almeida Garrett pelo estilo digressivo 

que imbrica muitas histórias dentro da principal, a Camilo Castelo Branco 

pela temática amorosa associada a interesses classicistas, a Eça de Queirós 
pela adjetivação imprevista, pela plasticidade descritiva e pela ironia, a Júlio 

Dinis pela fina reconstituição de ambientes e atmosferas, situando-se na 

trilha de outros romances portugueses que elegeram a temática da casa, tais 

como A ilustre casa de Ramires, de Eça, A velha casa, de Régio, A casa 
grande de Romadrigães, de Aquilino (ALVES, 1999, p. 367-368).   

 

Nessa linha de influências, acrescentamos os escritores José Cardoso Pires e Raul 

Brandão, entre outros artistas do Neorrealismo português, cujo trabalho, empenhado, como 

queriam os teóricos estruturalistas, na demanda pela literariedade do texto, reivindica a 

“liberdade criativa e a autoconsciência literária” (CALVÃO, 2008, p. 18). Dos escritos 

neorrealistas da década de 30 aos oriundos da Revolução de Abril de 1974, a metáfora da casa 

na literatura passa a revelar uma maior abertura69, parecendo ter se ampliado com esse que foi 

um marco tanto histórico quanto artístico. Assim, observa-se que  

 

paralelamente à abordagem dessas questões contemporâneas e 

contraditórias, se percebe a tendência dos ficcionistas para alongarem o olhar 

por outras paragens temporais, num repetido movimento de reflexão sobre a 

 

69 Respectivamente, Casa na duna e Finisterra são obras de Carlos de Oliveira que muito bem ilustram essa 

abertura, ou metamorfose, da casa. Segundo Rosa Martelo, “entre os múltiplos fios que entretecem a 

complexidade narrativa de Finisterra, destaca-se aquele que expõe a decadência de uma família (e de uma classe 
social) através da progressiva ruína de uma casa. Assim, não é de admirar que, na Nota Final a esta obra, Carlos 

de Oliveira estabeleça uma relação entre a casa minada pelas gisandras em Finisterra e ‘outra (sua) casa 

destruída’, numa alusão clara ao seu primeiro romance, Casa na duna, publicado em 1943 e desenvolvido em 

torno da mesma temática” (MARTELO, 2000, p. 251).  
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história e a memória nacionais, bem como sobre questões que ultrapassam as 
fronteiras pátrias e se identificam com a realidade humana universal 

(CALVÃO, 2008, p. 23). 

 

 Logo, não se escusando da universalidade inerente à literatura contemporânea, de que 

Mário Cláudio é representante, a narrativa portuguesa lança um minucioso olhar sobre 

questões históricas, de identidade, de relativização de verdades e totalizações que repensam o 

lugar do marginalizado e, sobretudo, propõe reflexões metalinguísticas. Adotando uma 

postura questionadora, a literatura marioclaudiana, inserida nessa tradução autocrítica, revela-

se, sobretudo, na opção do escritor por escrever biografias, que, distantes da tradicional 

configuração do gênero, são entendidas como “espaços privilegiados para a colocação de 

questões pertinentes à produção literária, tais como os limites entre o real e o imaginário, ou 

as possibilidades de representação da escrita” (Ibidem, p. 27). 

 A chamada trilogia da árvore é a terceira de autoria de Mário Cláudio, que, após 

reconhecer os romances Um verão assim, As máscaras de sábado e Damascena como o 

tríptico dos hiperbóreos, por esses livros se voltarem para questões setentrionais, e Amadeo, 

Guilhermina e Rosa, romances que já tivemos a oportunidade de comentar, como a trilogia da 

mão, ficcionaliza a vida da três gerações de que descende nos já mencionados A Quinta das 

Virtudes, Tocata para dois clarins e O Pórtico da Glória. Nesses romances, o escritor, mais 

do que dar conta do pessoal desejo de revelação do rosto, desvendando o “fascínio da 

hidrografia do sangue” (CLÁUDIO, 1997, p. 160), oferece uma visão da história que se 

depreende como “renovadora, em que os fatos do passado são relidos e recriados em função 

de uma necessidade crítica e de uma tentativa de compreensão do presente” (CALVÃO, 2008, 

p. 41).  

 Dessa maneira, a casa do pintor português Amadeo de Souza Cardoso, relida em 

Amadeo e que nos serve de epígrafe, ajuda-nos a introduzir este capítulo na medida em que se 

interessa por verificar de que modo o texto incorpora características da paisagem e da arte 

locais, dando a ver a cidade por meio do trabalho de escrita. Mais que a materialidade das 

casas ou a história que as acompanha, representadas nos romances sobre os quais aqui nos 

deteremos, desejamos verificar, nas casas de escrita da trilogia da árvore, “um modo seguro 

de formular hipóteses acerca do imaginário e da sociedade portuguesa” (SILVEIRA, 1999, p. 

15) que ocorra não apenas nas histórias por trás dela, mas naquilo que seu texto revela e que, 
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usando as palavras de Jorge de Sena, sintetiza-se na imagem da feitura de uma casa como uma 

“eternidade sem nome” (SENA, 1988, p. 23).  

Temos, afinal, que “escrever é um modo de estar na linguagem, é uma forma de estilo” 

(SILVEIRA, 1999, p. 16). Sendo assim, buscaremos, na estética neobarroca que se destaca no 

texto de A Quinta das Virtudes, na leitura de uma tradução intersemiótica observada em O 

Pórtico da Glória e na multiplicidade de referências artísticas exacerbadas em Tocata para 

dois clarins, evidências de que o caráter visual do texto marioclaudiano contribui para a 

compreensão da narrativa portuguesa contemporânea como uma produção que vai além de 

seus quintais. Para isso, lançaremos mão de um estudo interpretativo que se valerá, muitas 

vezes, do material coletado no Centro Mário Cláudio, a saber, manuscritos dos romances e 

imagens selecionadas, elementos que coadunam o rigor que o escritor dedica à escrita de suas 

obras. Convém ressaltar que a ordem genealógica prevalecerá sobre a cronologia de 

lançamento das obras, de modo que O Pórtico da Glória, que trata da biografia de Diego 

Hernandes e Hermínia Mavigné, bisavós do escritor, será lido após A Quinta das Virtudes, 

que narra, entre outras personalidades familiares, a história daqueles que seriam os trisavós de 

Mário Cláudio. Tocata para dois clarins, obra de lançamento intermediário, aqui figurará 

respeitando a genealogia que se descreve e, assim, por último, acompanharemos as imagens 

que se destacam na biografia de António e Maria, personagens representativas dos pais do 

escritor. 

 Se é “olhando para trás que conseguimos perceber bem o presente e conjecturar o 

futuro” (LUÍS, 2011, p. 70), é hora de voltar nossos olhos leitores para a casa marioclaudiana 

de escrita que tem o Porto como uma “Cidade estranha” e que fora, “sempre, uma estranha 

Casa” (CLÁUDIO, 1999, p. 396). 

 

 

4.1 A Quinta das Virtudes: neobarroquismos e a “mirabolância de ilusionista” 

 

Quero que não seja propriamente uma história, mas uma espécie de meta-

história. Este livro é uma história interior, como são as histórias das crianças, 

que nunca são aquelas que estão nos livros que elas leem, mas a outra, ou as 
outras que elas inventam a partir daí. É assim que eu vivi a história deste 

livro e que, de uma maneira geral, vivo todas as histórias que escrevo 

(CLÁUDIO, 1990. Entrevista). 
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A Quinta das Virtudes (1990) é o primeiro romance da trilogia familiar composta, 

ainda, por Tocata para dois clarins e O Pórtico da Glória. Parte, sintomaticamente, da ideia 

da casa, não qualquer uma, mas a que, estendendo-se pelos demais romances do conjunto, 

guarda a virtude de figurar na estirpe de Mário Cláudio. Por esse motivo, inclinamo-nos, 

talvez, a imaginar ser A Quinta, na companhia das duas outras obras, um romance histórico, 

biográfico ou de memórias familiares. Entretanto, assemelhando-se, por exemplo, aos 

procedimentos estéticos adotados pelo José Saramago d’O memorial do convento, Mário 

Cláudio, não negando a história, os costumes, a mítica e a própria biografia familiar, funde 

esses e outros elementos na escrita de uma casa de papel, subversiva de “paradigmas 

narrativos” e exacerbadora do “jogo das aparências, nesta que é a aventura da 

contemporaneidade: ‘apagar conservando, imitar o outro para se desfazer dele e se tornar si 

mesmo’” (ALVES, 1999, p. 367). Assim, mais que a casa, o texto volta-se à escrita da história 

da Quinta das Virtudes, ou às histórias, as reais e as imaginadas, de seus habitantes e daqueles 

que a erigiram, ou ainda às imagens e fatos que essas histórias e personagens revelam ou 

recordam, lembrando-nos de que “a tarefa do romance (contemporâneo), ao contrário da 

história, é impelir os nossos horizontes intelectuais, da imaginação e do espírito, até pontos de 

ruptura” (BROOKE-ROSE, 1993, p. 122. Adendo nosso). 

Coerentemente ao que percebemos se delinear como um projeto marioclaudiano de 

escrita, a casa, tal qual a cidade, conforme discutido no capítulo sobre Meu Porto, constrói-se, 

no romance sobre a Quinta das Virtudes, como uma “labiríntica emulação” (CLÁUDIO, 

1999, p. 19) da realidade, por meio de processos estéticos que, partindo do real, priorizam a 

ludicidade, os efeitos ilusórios, o elogio transmutante do ser ou do lugar, sempre ou quase 

sempre tomando o factual como inspiração; a casa constrói-se, portanto, calcada na ruptura, 

no estranhamento que o romance nomeia em suas linhas finais, pois é com  

 

novidade e ousadia que se combinam, na escrita da “estranha obra”, através 
de um consciente trabalho de linguagem, o discurso paratático e 

polissindético com que se transmitem as lendas, o preciosismo verbal e o 

ornamento figurativo de cariz barroco, a imagética romântica e pós-

romântica, o descritivismo realista (ALVES, 1999, p. 367). 
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É esse caráter de estranhamento da obra, destacado por Maria Theresa Abelha Alves 

em sua análise de A Quinta das Virtudes70, o que retomamos em nossa leitura, detendo-nos, 

por nossa vez, à expressão “mirabolância de ilusionista” (CLÁUDIO, 1999, p. 321), contida 

no romance, por entendermos que o escritor, extrapolando a narração de fatos, sejam eles 

reais ou fictícios, concebe o texto como uma tela em que a vida é passível de ressignificação, 

recriação e, principalmente, de reflexão. Coloca-se o autor como o ilusionista capaz de forjar 

novas leituras da história a partir de suas mirabolâncias textuais, uma vez que ele, 

“imprimindo simultaneamente à sua escritura força de convicção semântica e direção de 

polaridade estética”, suscita “o fenômeno do estranhamento, isto é, de quebrar, com a 

novidade de sua criação, uma noção de conhecimento ou representação do mundo já 

convencionalizada pelo uso rotineiro da língua” (ÁVILA, 1980, p. 40). Desse modo, 

procedimentos estéticos tais como a metalinguagem e o diálogo da literatura com outros 

códigos artísticos confirmam-se como recorrentes na obra de Mário Cláudio, revelados no 

cuidado com que cada palavra é selecionada de um universo paradigmático71 cujo produto 

oferece à leitura efeitos miméticos, parafrásticos, ekphrásticos, entre outras possibilidades 

intersemióticas, que catapultam a leitura para fora das páginas do livro, de modo que a escrita, 

conforme observado por Roland Barthes, signifique o estremecimento do sentido do mundo 

(BARTHES, 1963).  

Partindo de um viés de leitura que procurará demonstrar, inspirado nas referidas 

expressões72, o barroquismo da linguagem e da construção das imagens que o texto de A 

Quinta das Virtudes (AQV) dá a ver, buscaremos, neste capítulo, de forma esquemática, 

explorar a obra apresentando os capítulos em que se divide e a maneira como se estrutura, 

dela destacando alguns aspectos exegéticos relativos à forma e ao conteúdo barrocos de seu 

texto. Por fim, analisaremos, de modo mais aprofundado, o seu oitavo capítulo, “Os 

estrangeiros”, que acreditamos oferecer-nos semântica profícua às ideias que pretendemos 

demonstrar neste momento da tese.  

 

70 Referimo-nos a ALVES, 1999. 

 
71 Para lembrarmo-nos dos conceitos saussurianos complementares de paradigma, de seleção, e sintagma, de 

combinação.  

 
72 A saber: “estranha casa” e “mirabolância de ilusionista”. 
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O romance A Quinta das Virtudes remonta ao século XVIII, estendendo-se à segunda 

metade dos oitocentos, e constrói-se a partir de uma extensa pesquisa sobre os 

comportamentos e acontecimentos da época, sem, contudo, abandonar a já mencionada 

característica lúdica comum aos textos marioclaudianos. A narrativa perpassa o trajeto 

genesíaco não apenas da formação da casa e dos seus membros, mas também fatos históricos 

relacionados, sobretudo, à história do Porto, tais como a revolta dos tanoeiros, a expansão do 

comércio vinhateiro, as lutas liberais, o Cerco do Porto, a revolta fontista, enfim, eventos que 

se revelariam suficientes para justificar a etiqueta de romance histórico à obra. Entretanto, os 

caminhos experimentados pela organização romanesca – em princípio respeitando o período 

histórico e a genealogia que a narrativa contempla, mas, especialmente, operando no desvio 

daquilo que seria central à narrativa, ou seja, a história da Quinta das Virtudes73 – fazem com 

que a Casa seja “sempre mais que aquela casa, sempre maior que a cidade de que é parte, 

cidade que, por sua vez, é também mais que uma cidade” (BAPTISTA, 1992, p. 292). 

Quanto à forma, o texto de AQV é composto por dez capítulos, que se subdividem em 

partes não nomeadas, indicadas por marcadores gráficos; essas marcações, por sua vez, 

movimentam o enredo na órbita de temáticas específicas, de modo que cada capítulo, 

contendo de três a quatro partes, desenvolve-se, ainda, em trechos que, agrupados por temas, 

como tijolos, vão dando forma ao romance – à Casa. Convém ressaltar que a narração se 

coloca em terceira pessoa, contando, por vezes, com momentos autorreferenciais que fazem 

emergir questões relacionadas às propostas reflexivas e metalinguísticas sabidamente comuns 

na escrita marioclaudiana. Com relação ao conteúdo, AQV remete-nos a um intervalo de 

aproximadamente cem anos, “entre 1757, data da fundação da Casa das Virtudes, e 1853, ano 

da morte da rainha D. Maria II, em que a narrativa se conclui” (BAPTISTA, 1992, p. 293), e 

alude ao espaço do Norte português onde a casa tem sua fundação, bem como ao espírito 

daquele tempo, inicialmente emulando costumes, fatos históricos e artísticos que 

singularizaram o período. A biografia da casa, de seus habitantes, do tempo e do espaço que 

ela ocupa distribui-se entre essa dezena de capítulos, sendo cada um deles cuidadosamente 

fundamentado, conforme demonstraremos à frente, em bases bibliográficas e outras fontes de 

referência.  

 

73 Consideremos, por exemplo, trechos de AQV que se dedicam à descrição das atividades dos criados da casa, de 

suas plantas e animais, das prostitutas da cidade, entre outros elementos que fogem ao eixo central da família 

Meirelles, proprietária das Virtudes, mas somam-se a ela como uma linhagem marginal, de significativa 

relevância à construção do romance nos termos contemporâneos em que o lemos.   



122 

 

 

 

Essa escrita da vida da casa, que experimenta as implicações históricas dos 

acontecimentos relacionados à cidade do Porto no cotidiano dos moradores e frequentadores 

da Quinta das Virtudes, tem vez, portanto, na biografia da família Pinto Meirelles, como 

indica a árvore genealógica impressa nas páginas iniciais do volume. Conforme já exposto, o 

romance pode ser considerado uma biografia deslocada do escritor que, falando sobre os seus, 

exercita a sua pretendida “revelação do rosto”, de modo que a trilogia da árvore, 

reconstituindo, literariamente, a sua genealogia, sugere uma interessante reflexão acerca do 

papel do próprio artista. 

 

 

Figura 26: Árvore genealógica de José Pinto de Meirelles, fundador da Quinta das Virtudes, 

constante como elemento pré-textual do romance. A caligrafia é de Mário Cláudio74. 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

74 Convêm duas observações: 1) por oferecer melhor legibilidade, optamos por utilizar, aqui, a ilustração 

constante na edição portuguesa e 2) onde, nesta, se lê o nome de Bernarda Josefa da Fonseca e Silva, na edição 
brasileira registra-se “Bernarda Josefa da Fonseca e Mello”. Indicada como a mãe de Francisca Clara, Bernarda 

não é citada no romance, mas optamos por destacar a divergência entre as edições pois a informação pode ser 

útil a estudos de crítica textual e ecdótica.   
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O pacto de verossimilhança se estabelece desde o princípio: retrospectivamente, 

Hermínia, personagem de O Pórtico da Glória, como veremos no próximo subcapítulo, é 

apontada como a bisavó de Mário Cláudio, portanto a ele relacionada em terceiro grau; seus 

pais, João Pinto de Azevedo Meirelles e Joana Maria Mavigné, personagens de grande relevo 

em AQV, sobretudo no que tange à relação do texto com outras linguagens artísticas, 

conforme exploraremos adiante, indiciam ser, portanto, os trisavós do escritor. Já os pais de 

João, João Manuel Pinto de Azevedo Meirelles e Teresa de Jesus Teixeira, seriam os tataravós 

do escritor. A presença de João Manuel entrecorta o enredo em interessante estratégia 

narrativa, com aparições no terceiro capítulo, sendo esmaecido, no quarto, por se perder na 

visão de “luz vacilante, ou do que quer que fosse, que ia sulcando a escuridão, para além da 

porta entreaberta” (CLÁUDIO, 1999, p. 108), e finalmente retornando em “Um filho 

arrevesado”, após ter sido abandonado “há um capítulo, atinente a algo, ou a alguém, para lá 

de uma porta entreaberta” (Ibidem, p. 163). Os pais de João Manuel, José Pinto de Meirelles e 

Francisca Clara de Azevedo Pinto Aranha da Fonseca, são nomeados, no âmbito do romance, 

como os fundadores da Casa das Virtudes e, portanto, pertencentes à sexta geração do 

escritor. O casal assume, na rusticidade que os acompanha rumo ao Porto, desde suas casas 

originárias, respectivamente a da Manguela, em São Tiago da Carreira, e a de Campos, em 

Penha Longa de Benviver, ambos espaços situados no Norte de Portugal, os anseios naturais 

do “profundo fôlego racial que, com maiores haustos, se continuaria”, alternando momentos 

de glória e degradação (CLÁUDIO, 1999, p. 30), não apenas no romance da Quinta, mas em 

toda a trilogia, e ainda em Astronomia – por voltar-se às memórias de infância, vida adulta e 

maturidade de Mário Cláudio – e, porém de forma menos evidente, em Meu Porto – por a 

cidade se revelar, conforme temos buscado demonstrar, integrante da essência biográfica do 

escritor, quer pelo destaque dado a espaços da cidade, quer pelo elogio às artes que dela se 

originam.  

Enfim, quanto à sua estrutura, o material concernente ao processo de escrita do 

romance indica, em fichas manuscritas consultadas no Centro Mário Cláudio, que os capítulos 

de AQV encontram-se assim distribuídos75: 

 

 

75 As fichas manuscritas detalham os itens historiográficos, bibliográficos e oriundos de outras fontes, que foram 

pesquisados ou que serviram de inspiração à escrita de cada parte do romance, comprovando o rigor com que 

Mário Cláudio compõe suas obras. Uma vez que nosso intuito, no momento, não é o de esmiuçar a narrativa 

página a página, nos deteremos apenas aos temas gerais desenvolvidos em cada capítulo, conforme o Quadro 1. 
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Quadro 1: Estrutura de A Quinta das Virtudes 

 

I - São Tiago da Carreira (→ origens) 

p. 11-20 

A terra (montes, rios, lugares) 

O povoamento (citânias, gentes, casas) 

* p. 20-35 

Dona Francisca (infância, antepassados, José Meirelles) 

O casamento (dote, cerimônia, entrega da noiva) 

No campo (fainas, climas, ambições) 

* p. 35-44 

O êxodo (decisão, trastes, despedidas, viagem) 

O Porto (época, aspecto, Campos das Virtudes) 

 

II – Um capitão barroco (→ José Pinto de Meirelles) 

p. 45-50 

A casa (projeto, início da construção, ordens) 

* p. 50-67 

O dia a dia (traje, mesa, jogos) 

A cidade (outros nobres, comerciantes, povo) 

* p. 67-72 

O devoto (escrúpulos, procissões, capela da casa) 

* p. 72-78 

A irmandade do Carmo (eleição do provedor, cargo, demissão) 

O fim (doença, nuvens de França, casa célebre) 

* p. 78-83 

A política (Marquês de Pombal, queda do Marquês, jacobinos) 

 

III – Casa, quinta e mais virtudes (→ demais moradores e frequentadores da casa) 

p. 85-90 

A criadagem (quem, donde, criada negra) 

* p. 90-100 
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As compras (gêneros, vestuário, trastaria) 

As vendas (flores, frutos, sub-reptícios) 

A cozinha (especiarias, conservação, fumeiro) 

* p. 100-105/ * p. 105-110 

Assembleias (versos, namoros, abade de Jazente) 

* p. 110-116 

Os animais (cães, papagaios, piolhos e pulgas) 

* p. 116-121 

Os carros (quais, como, aventuras) 

 

IV – Os franceses (→ Manuel Joaquim Lambrout, Pedro Mavigné e Joana Mavigné) 

p. 123-128 

A casa do Dr. Lambrout (casal arrufado, Cândida Branca, Dr. Lambrout) 

* p. 128-139 

A invasão de Soult (de Santo Tirso ao Porto, aldeias assoladas, entrada no Porto) 

O saque da casa do Dr. Lambrout (bairro de Miragaia, soldado açodado, incêndio geral) 

* p. 139-151 

O destino do Dr. Lambrout (padecente crônico, marginal, maníaco) 

O testamento do Dr. Lambrout (culpas e contrições, documento infinito, morte) 

* p. 151-156 

Pedro Mavigné (origem, atividade, casamento e projetos) 

* p. 156-161 

Mary O’Keefe Bowman (origem, atividade, casamento e projetos) 

 

V – Um filho arrevesado (→ retorna a João Manuel Pinto de Azevedo Meirelles) 

p. 163-181 

O nascimento de João Pinto de Azevedo Meirelles I (pais, amas, parto e exorcismos) 

O ensino doméstico (professor Pascoal, rio da Vila, rapazio do Porto) 

As fúrias (burguesas, tascas, Areinho) 

* p. 181-186 

Teresa (Ceres, encontro no jardim, romance nos sótãos) 

* p. 186-192 
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A carta (João, primogênito mal apaixonado, escreve uma carta a seu irmão Joaquim) 

* p. 192-203 

O rapto (partes da cidade, hospedaria, amor) 

O casamento clandestino (pároco do rio Tinto, cerimônia, casa da Rua do Calvário) 

 

VI – Ahimè! (→João Pinto de Azevedo Meirelles. O episódio do Cerco do Porto) 

p. 205-211 

Joana Maria (educação, costumes, anseios) 

* p. 211-217 

João (educação, costumes, anseios) 

* p. 217-223 

A temporada de 1848 (Teatro de São João, programa, sucessos) 

* p. 223-240 

O enlace (amor sem rapto, Passeio público, lua de mel) 

A Rua do Calvário (memórias de Garrett, piano e casa, filhos) 

Um baile (almas perdidas, almas achadas, gênio do impossível) 

* p. 240-245 

Lembranças das Virtudes (outros parentes, outros destinos, sangue comum) 

 

VII – Uma cidade dividida (→miguelistas x liberais) 

p. 247-253 

Corcundas e malhados (Porto e partidos, contendas, Meirelles) 

* p. 253-258 

O emigrado (João de Azevedo Albuquerque, emigração, portugueses em Inglaterra) 

* p. 258-274 

O exército libertador (desembarque no Mindelo, marcha sobre o Porto, aclamação) 

A bateria das Virtudes I (serviços, idílio, ação) 

A bateria das Virtudes II (vivandeiras, mercenários, mortos e feridos) 

* p. 274-279 

Os efeitos do Cerco (regresso de João de Azevedo Albuquerque, moral na cidade, estragos 

nas Virtudes) 

* p. 280-285 
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A paz de D. Maria II (coroação, casamento, reconciliação nacional) 

 

VIII – Os estrangeiros (→ Os da Rua do Calvário e sua relação com a arte (João e Joana) 

p. 287-292 

A cultura (autores, livros, folhetins) 

* p. 292-303 

A viagem I (Madrid, Pirineus, Paris) 

A viagem II (Veneza, Florença, Nápoles) 

* p. 303-319 

O salão (janotas, música, recitação) 

Britanismo (higiene, sport, decoração) 

No campo (piqueniques, amantes, herbários)  

* p. 319-324 

Uma coleção de esmaltes (figurantes, acomodação e transação, destino) 

 

IX – Os construtores do jardim (→ Os jardins das Virtudes) 

p. 325-340 

O Pedro das Virtudes (infância, adolescência, maturidade) 

As flores (cravos, murta, alecrim) 

As japoneiras (origem, espécies, cultivo) 

* p. 340-354 

José Marques Loureiro (infância, adolescência, maturidade) 

As rosas (origem, espécies, cultivo) 

O favor real (rainha e flores, jubileus, visita régia ao Jardim) 

* p. 354-359 

O Jardim (desenho, merendas, segredos) 

 

X – A varanda dos suicidas (→ decadência da Casa) 

p. 361-377 

As putas (Mimi, Francelina, Gamboa) 

Os chulos (Gaspar, Ferdinando, duque Nicolau) 

Ermelinda, um travesti (infância, adolescência, negócio) 
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* p. 377-382 

Um suicida (bancarrota, decisão, morte) 

* p. 382-392 

As transformações da casa (viventes, defuntos, degradação da Casa, Jardim e família) 

A morte de D. Maria II (doença, morte, quebra dos escudos) 

* p. 392-396 

Retrospectiva (a Quinta vista de Gaia por João, o ano de 1853 por João, retrospectiva pelo 

óculo de José Pinto de Meirelles na gravura dos estaleiros de Gaia vista por João) 

 

Legenda: Em negrito: título do capítulo (nomeado), seguido do assunto geral de que trata o capítulo; 

em itálico: partes em que o capítulo se subdivide (não nomeadas, agrupadas por marcador gráfico [*]); 
(entre parênteses): temas desenvolvidos em cada subdivisão. A paginação diz respeito à edição 

brasileira (1999). 

 

 

Assim organizado, o texto de AQV, como “metáfora da família e de tudo o que, nela e 

em cada momento, a excede”, representando o “poder corrosivo do tempo, exposto na 

decadência das grandes famílias” (BAPTISTA, 1992, p. 293), propõe uma releitura da 

história, recordando-nos das premissas literárias mais recentemente em voga e reafirmando a 

escrita de Mário Cláudio como representante desse modo de refletir acerca da 

contemporaneidade76. Assim, como metáfora da estirpe do escritor, mas também da cidade e 

da portugalidade, sobretudo a setentrional, mais estreitamente ligada ao Portugal originário77, 

 

a casa aparece exposta aos caminhos inerentes à sua colocação no espaço da 

cidade, representando-se numa linha que conduz da precariedade que já se 

anunciava na fundação ao privilégio da exterioridade e do excêntrico: ela 

 

76 Nas palavras de Miguel Real: “Ensaio sobre a cegueira (1995), de José Saramago, Sob o olhar de Medeia 

(1998), de Fiama Hasse Pais Brandão, Os meninos de ouro (1993), de Agustina Bessa-Luísa, O esplendor de 

Portugal (1997), de António Lobo Antunes, e A Quinta das Virtudes (1990), de Mário Cláudio, constituem os 

cinco vértices de um pentagrama de ouro da literatura portuguesa da década de 90, impondo a escrita de um 

novo realismo que, reabilitando e subvertendo simultaneamente os antigos dispositivos formais do romance 

(espaço, personagens, descrição, intriga e ação), os integra na unidade de uma superior concepção de tempo que 

possibilita, ao modo fragmentário de um caleidoscópio, unidade sem centro ou de múltiplos centros, recriar 

esteticamente épocas diferentes num mesmo texto, como tão bem o ilustra o título Outrora, agora (1996), de 

Augusto Abelaira, ou Gente feliz com lágrimas (1988), de João de Melo” (REAL, 2012, p. 111-112).  

 
77 O texto não apenas faz referência a esse sentido originário, mas o radicaliza, em suas páginas iniciais, ao 

narrar existências primitivas “por terras da naturalidade dos que haverão de dar começo à história desta Casa das 

Virtudes” (CLÁUDIO, 1999, p. 11). 
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não é o centro formal da narrativa, sem que, e é um ponto essencial, a 
figuração do centro se perca (BAPTISTA, 1992, p. 293).  

 

Assim, da oferta pré-textual de uma suposta árvore genealógica, passando pela 

evocação do passado céltico e de um Portugal primitivo, até a narração dos feitos lusitanos, 

representados, na saga desta casa, por quase um século de vida dos integrantes da tradicional 

família oriunda do Norte português e que veio a se estabelecer no Porto, temos novo indício 

da figuração da cidade como estirpe do escritor, já que ela, tal qual os habitantes da Quinta, 

testemunha construção da casa. O procedimento estético de aproximar a cidade do texto 

biográfico, assim como o autor procede ao relacionar a literatura a outros códigos artísticos, 

conduz, nas palavras de Merleau-Ponty, à produção de “um sistema de signos que restitui, por 

seu agenciamento interno, a paisagem de uma experiência”, sendo necessário que “os relevos, 

as linhas de força dessa paisagem induzam a uma sintaxe profunda, a um modo de 

composição e de narração, que desfaçam e refaçam o mundo e a linguagem usuais” 

(MERLEAU-PONTY apud COLLOT, 2013, p. 47). Logo, coadunando o que vimos no 

capítulo sobre Meu Porto, a cidade comparece, em AQV, mais que como cenário da narrativa, 

apresentando-se como elemento ancestral, em referência ao escritor. Ao ficcionalizar a 

história de seus antepassados e reproduzir, no romance, episódios históricos, as fronteiras 

entre o real e o imaginado se embaçam, de modo que a paisagem da cidade, uma vez 

artializada, tanto quanto a memória das personagens que a frequentam ao longo deste 

percurso autobiográfico, pode ser entendida como membro familiar do escritor que a erige 

com sua arte. Vale recordar que o conceito de artialização, elaborado por Alain Roger (1997), 

diz respeito às representações decorrentes de subjetivações estéticas da natureza, e é esse o 

movimento que percebemos ser traçado pela pena de Mário Cláudio em sua hermenêutica da 

paisagem portuense, seja na composição da natureza in situ, quando o artista convoca ao texto 

de Meu Porto inúmeras referências locais, seja ao reconstituí-la in visu, das mais variadas 

maneiras – descrevendo-a, analisando-a, imaginando-a, efabulando sobre e a partir dela, além 

das pinturas representativas da paisagem citadina.  

Ilusoriamente, o que A Quinta das Virtudes narra a respeito da cidade do Porto é feito 

pela via da casa, e vice-versa, dando vez a um jogo literário em que esta, como centro, 

mescla-se à história daquela, que, por sua vez, abriga a Quinta e que se deixa percorrer pela 

existência dos habitantes e frequentadores das Virtudes. A casa, portanto, não se perde como 

elemento nucelar (originário) da narrativa, pois é a partir de seu interior que são traçados os 
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movimentos elípticos78 do texto, que sempre retorna a ela, mesmo após o término do romance, 

persistindo, no tríptico, a descendência dos das Virtudes. Por outro lado, a Quinta é o centro 

desestabilizador de certezas históricas acerca da cidade e da família que aí se abriga, de modo 

que ambas, casa e cidade, se amalgamam na narrativa que temos em mãos. Assim, institui-se 

uma nova biografia, a da específica Quinta, localizada na específica cidade, mas que não 

deixa de ser a biografia da cidade, escrevendo-se, portanto, a história de uma casa portuense 

em que, em detrimento do factual (que, contudo, não é preterido), sobressai a ficção79. Acerca 

dessa atitude lúdica que ressignifica o relato histórico-biográfico, recorda-nos Dalva Calvão 

de que 

 

o jogo, como parte constitutiva da narrativa contemporânea, configura-se 

como evidência da atitude existencial que recusa modelos totalitários e 

fechados, organizados segundo certezas de verdades irrecusáveis e 
construídas a partir de um centro orientador. Ao contrário, dentro desta visão 

de mundo, é reconhecida a permanente oscilação, a ausência de um centro, a 

relativização, e tudo passa então a funcionar como um jogo, em que os 
lugares não marcados garantem a inevitável e desejada imprevisibilidade dos 

resultados (CALVÃO, 2008, p. 62). 

 

 

78 Jogamos, aqui, com as possibilidades de sentido geométrico e retórico da elipse suscitadas por Severo Sarduy. 
O autor remete à descoberta de Kepler (que, a propósito, data do período barroco), de “que Marte descreve em 

torno do Sol não um círculo, mas uma elipse” (SARDUY, 1989, p. 57), caracterizada, esta, por ser uma 

circunferência imperfeita, ao contrário daquele. Alterando o suporte científico de sua época, as três leis de 

Kepler originam um novo modelo de compreensão do mundo em que “algo se descentra, ou melhor dizendo, 

desdobra o seu centro; presentemente a figura matriz já não é o círculo, de centro único, radiante, luminoso, 

paternal, mas a elipse, que opõe a este foco visível um outro foco igualmente activo, igualmente real, mas 

obturado, morte, nocturno, centro cego, reverso do yang solar germinador: ausente” (Ibidem, p. 57-58). Sarduy 

afirma ainda que “a elipse não é apenas figura representável, e não temos que nos limitar ao seu espaço 

originário – o da geometria e da figuração –: transportá-la-emos para um outro espaço – retórico – mostrando, 

através desse deslocamento, a coerência do Logos que gera, na sua diferença, as duas versões de uma mesma 

figura” (Ibidem, p. 59). Assim sendo, lançamos mão da expressão “movimentos elípticos” com o intuito de 
destacar tanto a trajetória da escrita do romance – que, direcionando-se à casa das Virtudes, o faz pela via da 

história da cidade, e vice-versa, traçando um desenho imperfeito, calcado em remissões, omissões e invenções – 

quanto a figura de linguagem que, em sua retórica, comunica-se pela ausência. Lê-se o Porto em elipse na Quinta 

das Virtudes, assim como se leem outras linguagens artísticas, não necessariamente nomeadas ou ilustradas pelo 

texto literário, mas que com ele dialogam e, assim, se fazem presentes.  

 
79 Para solucionar esse paradoxo, lembremo-nos do conceito de metaficção historiográfica, elaborado por Linda 

Hutcheon: “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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Com relação à presença do registro histórico como elemento de fundamentação e 

posterior ressignificação do real, podemos pensar no primeiro capítulo do romance, “São 

Tiago da Carreira”. Esse trecho, diferentemente do restante da obra, que se marca pelo uso do 

pelo pretérito perfeito, inaugura as origens da região, da casa e da família, lançando mão de 

“um futuro perifrástico que aponta para o privilégio concedido à matéria ficcional” 

(ABELHA, 1999, p. 368) “dos que haverão de dar começo à história desta Casa das Virtudes” 

(CLÁUDIO, 1999, p. 11). Remetendo a revisões cronológicas como a de José Hermano 

Saraiva, em sua História concisa de Portugal, a prosa alude à pré-história da população 

incrustada entre “aqueles três rios, o Ave, o Leça e o Vizela”80 (Ibidem, p. 14), de modo que a 

pré-história da casa assume o processo originário da região: 

 

Com o curso das estações, muito lentamente, as localidades se cristalizavam, 

ora fortificadas, no cimo de uma proeminência rochosa, ora abertas aos 

perigos, disseminadas por vales onde a faina agrária se exercia. No número 
destas últimas, sem dúvida, haveria de incluir-se, depois, aquela que seria 

cristianizada, com o topônimo, ele mesmo protetor, de São Tiago da 

Carreira, arrimada a uma encosta, que a neblina cobria, de robles suscetíveis 

de inspirar algum temor reverente. Mais repousados de atribulações, 
aconchegavam-se uns quantos, por aí, a ponto de reivindicar, como sua 

exclusiva, a paisagem que discerniam. Eram criaturas que, na pausa da lida 

da produção de seus cereais, bebiam a espessa cerveja de malte de trigo, a 
largas goladas, à tutela de um penedo sacrossanto. E pastoreavam seu gado, 

com uma cautela de maneiras que denunciava a genuína ternura [...] 

(CLÁUDIO, 1999, p. 11). 

 

Essa parte inicial de AQV sintetiza, literariamente, de maneira extraordinária, o 

percurso pré-histórico português, dando conta de mencionar aspectos como o estacionamento 

do clima europeu, a cultura megalítica e a presença, sobretudo na região setentrional, do povo 

celta. A propósito, Theresa Abelha recorda-nos, sublinhando a relevância desse jogo 

metonímico “em que as Virtudes, o Porto e Portugal se estimulam incessantemente e 

incessantemente se representam”, de que “o alargamento da geografia espacial da casa para a 

da cidade e desta para o país” demonstra que “entre as pequenas coisas e os grandes 

acontecimentos há um constante vaivém” (ALVES, 1999, p. 370).  

 

80 Três rios do Norte de Portugal. O rio Ave nasce na Serra da Cabreira, no Concelho de Vieira do Minho, e tem 
como principal afluente o Vizela (cujo nome é uma corruptela de “Avicella”, diminutivo de Ave), que, por sua 

vez, nasce no Alto de Morgaír, na Freguesia de Gontim, Concelho de Fafe. Já o rio Leça nasce no Monte 

Córdova, em Santo Tirso.  
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Nessa via de mão dupla, compartilhada pelo pequeno e pelo grande, pelo canônico e 

pelo popular, pelo próximo e pelo distante, convém ressaltar, ainda, que a valorização do 

trabalho artístico – quer sob o signo dos saraus oferecidos na ficcional Quinta das Virtudes ou 

dos espetáculos apresentados no teatro São João, quer no cuidadoso trabalho de Pedro das 

Virtudes, o jardineiro da casa, ou nas atividades desempenhadas no âmbito doméstico – se 

constitui como “metáforas da própria construção romanesca” (ALVES, 1999, p. 379). 

Refletindo sobre a subversão do factual e recordando-nos da proposta de Jacques 

Derrida acerca de “uma outra maneira de pensar o limite da totalização” (DERRIDA, 1971, p. 

244), verificamos que, diferentemente do romance histórico, AQV, pervertendo o real e 

“entroncando-se com a vaga pós-moderna de uma ‘história-palimpsesto’” (ALVES, 1999, p. 

368), ao jogar com datas, nomes, locais e mesmo inserindo-se como presença na obra81, 

excede o pacto entre leitura e escrita. O material por nós acessado no Centro Mário Cláudio 

ratifica o elaborado trabalho de pesquisa que precede a criação literária, característica já 

destacada por inúmeros leitores da obra do escritor, conforme demonstraremos adiante. 

 

 

81 Acerca disso, diz-nos Theresa Abelha: “Se o romance histórico procura dar ênfase ao factual, preocupando-se 

com a autenticidade dos heróis e datas, A Quinta das Virtudes não só desloca para um segundo plano os fatos 

verídicos, como extrapola o caráter lúdico do compromisso escrita-leitura no que concerne à datação que ora se 

mostra precisa, ora infiel, ora absurda, como, por exemplo, aquela que diz respeito aos funerais de D. Maria I: 

‘falecida no Brasil, em mil novecentos e dezasseis, e só muito depois trasladada, para Lisboa.’ [...] O romance 

confirma que o saque à memória histórica não objetiva reconstituir o que se passou, mas revelar as zonas de 

penumbra que nenhum documento é capaz de confirmar, isto é, que o corpo histórico, como o corpo humano, ‘só 

existe, como se sabe, na proporção das afeições e das repulsas que provoca; é ao mesmo tempo corpo erótico 

(implicando desejo ou repulsa: pulsão) e um corpo moral’. [...] Através da assumida liberdade imaginativa, a 

escrita romanesca da ‘estranha casa’ é ‘transgressão do passado’” (ALVES, 1999, p. 368-369).  

Com relação ao absurdo da data de falecimento de D. Maria I, apontada, em algumas edições portuguesas de 
AQV (como as de 1990, da Quetzal, e a de 2009, da D. Quixote), como tendo sido em 1916, a edição brasileira 

por nós utilizada (Editora Record, 1999) parece ter solucionado isso que nos parece uma gralha alterando a 

redação para a data constante nos compêndios de história, 1816. Respeitosamente, apresentamos a divergência 

entre as edições, sugerindo possíveis estudos de crítica textual. 
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Figuras 27, 28 e 29: Manuscritos contidos na documentação de A Quinta das Virtudes. O 
material está disponível no Centro Mário Cláudio, em Paredes de Coura, no Alto Minho. 

Fonte: Acervo pessoal. Material fotografado com autorização no Centro Mário Cláudio. 
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As Figuras 27, 28 e 29, a título de exemplificação, revelam que, fundamentando a 

matéria romanesca, os dados da realidade colhidos, em pesquisa bibliográfica, pelo autor, são 

transformados em elementos estéticos suscitantes de um texto preenchido pela carga histórica 

à qual o romance alude, sem, contudo, limitar-se a ela. Textos mais recentes, como A vida 

quotidiana em Portugal ao tempo do terramoto, de Suzanne Chantal, e bastante antigos, como 

a Descripção topografica, e historica da Cidade do Porto. Que contém a sua origem, 

situaçaõ, e antiguidades: a magnificencia dos seus templos, mosteiros, hospitaes, ruas, 

praças, edificios, e fontes..., escrito pelo padre Agostinho Rebelo da Costa e datado de 1789, 

entre vasta e variada ementa, fundamentam as bases do romance em sua busca por reproduzir, 

na escrita da Casa, não apenas a narração de histórias relativas a ela ou às personagens que 

por ela teriam circulado, mas a atmosfera portuense do período a que remete, com destaque 

para o barroco como o “estilo que fez do Porto um dos pontos cimeiros da Europa” 

(CLÁUDIO, 2001, p. 61). Sendo assim, a escrita de AQV recorre à documentada descrição de 

hábitos, posicionamentos sócio-políticos, gostos correntes, bem como às artes do período, 

para a construção de um imaginário que, remetendo àquele tempo ou sobre ele recaindo, faz 

com que a escrita, não mimetizando a realidade, se constitua como “uma prática de 

‘artificialização’”, pois “cada escrita contém uma outra, comenta-a, ‘carnavaliza-a’, torna-se o 

seu duplo pintalgado”. Desse modo, nas palavras de Severo Sarduy, que dá sentido a uma 

ideia de recaimento, na literatura contemporânea, de certos aspectos da cultura seiscentista, “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). 

No âmbito dos estudos que destacam, na literatura contemporânea, certos aspectos que 

se aproximariam do estilo barroco, esse procedimento de escrita calcado em pesquisa e 

experimentação recorda-nos da linguagem de que lança mão Walter Benjamin em Origem do 

drama barroco alemão. Em atitude empírica, o filósofo experimenta, na dicção moderna de 

seu texto, a labiríntica teoria do conhecimento por ele desenvolvida, embasada no isolamento, 

no confronto e, enfim, na compreensão de elementos caros ao teatro seiscentista alemão, cujo 

espírito reconstitui em sua obra. Aproximando-se do conceito leibniziano de monadologia – 

para quem a unidade, ou seja, a mônada, substância indivisível, carrega, em sua 

microestrutura, a multiplicidade do mundo – a teoria benjaminiana sobre o Trauerspiel 

coaduna, filosoficamente, a ideia de uma espécie de recaimento do Barroco, evitando, assim, 
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uma visão totalizadora da história. Em termos semelhantes, Mário Cláudio, voltando-se ao 

passado da casa de sua ascendência, recorre a registros que lhe confiram a carga de 

verossimilhança necessária a que seu texto, indubitável representante da reflexão 

contemporânea suscitada pela literatura, exceda o histórico, promovendo um interessante 

diálogo entre o passado, o presente e o porvir.  

  Portanto, as intenções metonímicas, sejam aquelas referentes ao fazer artístico – que 

se dá na referência a linguagens ou atividades estéticas –, sejam as relativas à presença da 

cidade no texto – que é marcado por uma atmosfera portuense, proporcionada graças a 

constantes referências à sua história, sua arte ou sua paisagem –, conduzem a leitura a uma 

reflexão geradora de metáforas e autorreferências que coadunam o caráter lúdico do texto 

marioclaudiano. Nesse sentido, podemos pensar sobre a semelhança existente entre os ofícios 

da escrita e da costura, no excerto em que, aproximando-se, pela efabulação, da função do 

escritor, Francisca Clara borda sentidos e torna visíveis suas ambições relativas ao casamento, 

alimentadas pelas histórias de outrora: 

 

Contando e recontando as gerações, divagando por troncos e ramos, de 

consanguíneos e afins, uma esquisita embriaguez a acometia, certas noites, 

com a candeia bruxuleante, junto à mesa onde depunha a costura. Se um 
rouxinol gorgeava, no quintal, transtornado com a visita dos dióspiros que, 

ao luar, pareciam gordas lanternas, pouca atenção prestava Francisca Clara à 

pauta que a ave seguia. Para as areias de um deserto, por entre relâmpagos 

coruscantes, ia ela empurrando a fantasia, sob espadas reluzentes, cavalos e 
pendões, muita grita de tropa. De sua varanda, com grandes panejamentos, 

presenciava o progredir daquele rapaz altaneiro, muito igual, no rosto e no 

gesto, ao que amara Brancaflor, certo dia. E ia caindo, de sonolência, no 
meio de seus pontos-a-cheio, inquieta virgem, de desejos lancinantes, de 

pulsos tão finos, agora, que se tornava mulher, que uma dor de alma, quase, 

assaltava quem a via (CLÁUDIO, 1999, p. 22-23). 

 

Dessa maneira, a artialização da casa familiar do escritor em memórias e imagens 

paisagísticas, excitantes dos sentidos e em diálogo com outras histórias, prioriza a metáfora, a 

discussão e, sobretudo, a recriação. Nela, para além da biografia ipsis literis da ancestralidade 

de Mário Cláudio, “rodopiam os antepassados, com a sua genealógica arborização, por entre 

fragmentos de terrenos setentrionais, empapados em lama e verdejantes de tojo” (CLÁUDIO, 

1999, p. 395), de modo que a história da casa, metonímica representação do Porto e de 

Portugal, descortina as personagens de AQV como “títeres” integrantes da também 

metonímica cidade que se funda na sépia da literatura: metonicidade. De modo semelhante, 
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nós, leitores, perdemo-nos pelos enredos dos integrantes da casa, assim como Francisca se 

deixa levar imaginando o amor entre as personagens arturianas, Brancaflor e Perceval. O que 

nos ata à realidade é o livro, assim como o que sustenta a personagem é a costura, destacando-

se a inegável presença da arte e dos processos metalinguísticos no romance. Suas linhas finais 

recordam-nos dessa visão dos fatos que se revelam sob o “manto diáfano da fantasia”82, uma 

vez que AQV finda com a retrospectiva da história da família feita por João Pinto de Azevedo 

Meirelles, que retorna ao avô e inaugurador das Virtudes ao observar uma gravura – “E é, 

para além destes títeres, [...] onde uma Quinta, entre bruma e sépia, se destaca” (CLÁUDIO, 

1999, p. 396). A personagem nos fazer retroceder ao início da obra, mas também ao início da 

história contada por ela, de modo que a “estranha Casa”, pertencente a uma “Cidade estranha” 

(Idem), se esvanece sob as brumas da estranha obra que temos em mãos, que se dobra em 

camadas. Sem saber “a que nação pertence, se à de aqui, se à de ali ou se à de além, se à de 

ontem, se à de hoje ou se à de amanhã” (Idem), a personagem de João, assim como o leitor, 

adentra o ciclo barroco do oroboro, figura da cobra que morde o próprio rabo, pois a casa, no 

romance, é o lugar “impassível, donde tudo abala e aonde tudo retorna” (Ibidem, p. 382). A 

retrospectiva de João às origens da Quinta promove um encontro entre decadência e 

esplendor, recordando-nos de que “os acontecimentos que envolvem a Casa, a família, a 

cidade e o país servem para vincar a certeza de que é passageira a glória deste mundo. Sempre 

e inexoravelmente passageira. Limitação e finitude sempre” (ALVES, 1999, p. 380). A 

epígrafe da obra, excerto da Imitação de Cristo que diz que, “de tempos a tempos, recebereis 

uma consolação, mas nunca será bastante para vos saciar o desejo”, é retomada no capítulo 

final, lembrando-nos de que “irreversível é o curso destruidor” (CLÁUDIO, 1999, p. 386) do 

tempo e das coisas.  

A escrita mirabolante do romance sobre a estranha Casa das Virtudes, prenhe de um 

sentido barroco proponente, na contemporaneidade, de reflexões sobre a existência humana, 

torna o texto marioclaudiano produto do trabalho do ilusionista, aproximando-se ou, nas 

palavras de Severo Sarduy, acenando ao “recaimento” de uma estética seiscentista cujo artista 

foi,  

 

 

82 Em alusão ao subtítulo de A relíquia, de Eça de Queiroz. 
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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 

repercutir uma temporalidade agudamente dilemática, não o fez já ao nível 

da 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). 

 

Desse modo, acreditamos ser coerente observar que, além de oferecer referências à 

cidade do Porto, que se deixa descrever ou mencionar em seus aspectos históricos, 

paisagísticos e artísticos, têm destaque em A Quinta das Virtudes os procedimentos artísticos, 

bem como a relação intersemiótica estabelecida entre a literatura e outras artes, tais como a 

pintura, a música e a miniatura. Nessas referências, identificamos o flerte da literatura 

contemporânea, de que Mário Cláudio é representante, com a estética barroca, que a faz 

produtora, portanto, de sentidos neobarrocos. Estes manifestam-se, por exemplo, nos lúdicos 

diálogos entre a literatura e outras artes. Logo, 

 

mediante o processo metonímico, que caracteriza todo o romance, o 

privilégio concedido ao salão, lugar de música e literatura, à cozinha, lugar 

da palavra e da transformação, ao jardim, lugar da recriação cromática, 

formal e textual é, como já ocorrera em outras obras de Mário Cláudio, 
simultaneamente, elogio ao genesíaco poder da arte e reflexão sobre esse 

poder (ALVES, 1999, p. 373-374). 

  

Tomamos como exemplo, novamente, a personagem de João Pinto de Azevedo 

Meirelles, que “haveria de se converter” no trisavô “de um escrivão do romance da Quinta” 

(CLÁUDIO, 1999, p. 234)83 e que se coloca como a figura que se estrangeiriza, por, com 

 

83 De acordo com a genealogia traçada em AQV, João Pinto de Azevedo Meirelles e Joana Maria Mavigné 

seriam os pais de Hermínia, a que o romance faz dupla alusão por destacar referentes autocitacionais e 

metaliterários. O texto, respectivamente, alude ao seu autor e à personagem representativa de sua bisavó, que, 
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Joana Maria Mavigné, sua esposa, ser dissidente da central Casa das Virtudes. Essa mudança, 

posta, na obra, como uma quebra com o pacto familiar de habitação da virtuosa quinta, abre 

caminho para que possamos compreender o estranhamento ou o estrangeirismo84 dessas 

figuras como uma teorização acerca da bem quista insubmissão da arte a moldes pré-

estabelecidos. Dessa maneira, variadas linguagens artísticas, além da própria literatura, são 

tomadas como objeto inspirador, mas, sobretudo, figuram no texto de AQV de modo que, 

nesse elogio à função genesíaca da arte, o profícuo exercício meta-artístico conduz a uma 

reflexão acerca do caráter lúdico do texto, tão caro, como já mencionado, à estética barroca. 

Ao romper barreiras, propondo relações homológicas entre as artes que evoca, a narrativa 

entremeia matérias de ordem histórica, ficcional e crítica, aproximando-se, portanto, do modo 

de criação seiscentista, que, em sua essência, caracterizava-se por ser um estilo calcado em 

amálgamas e floreios não inocentes, mas provocadores de reflexões filosóficas.  

Em termos analíticos, José Antonio Maravall (1997), debruçando-se sobre a cultura 

seiscentista espanhola, 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. Entre os fatores históricos que influenciariam o Barroco 

europeu estão o absolutismo e a Inquisição, razões geradoras de um estado de constante 

tensão, acentuado devido à postura centralizadora da monarquia e da Igreja para com a 

população. Desse regime fundamentado em culpa e na propaganda de massa, que se dirigia, 

conforme recorda-nos Sérgio Paulo Rouanet (In: BEJNAMIN, 1984), aos sentidos, em 

detrimento da razão, emerge a tensão entre o homem e Deus, o poder e a própria identidade 

humana. A consciência dessa crise impõe-se como forte alicerce da cultura barroca, que, 

enfim, “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” (MARAVALL, 1997, p. 65).  

 

sendo integrante da sua biografia deslocada, figurará no terceiro volume da trilogia familiar, O Pórtico da 

Glória. Vejamos: “Quanto a Hermínia, que se fizera impressionante, de estatura, extremamente fria, de 

maneiras, e que haveria de se converter na bisavó de um escrivão do romance da Quinta, ninguém duvidará de 

que muito herdara ela, do espírito da estupendíssima Francisca Clara. Detentora de vontade inquebrantável, que 

dirigiria para uma espartilhada elegância, sem o mais leve travo de coquetterie, operava prodígios financeiros, 

com o intuito de manter constantemente renovado o seu guarda-roupa de rapariga solteira” (CLÁUDIO, 1999, p. 
234). 

 
84 Conforme sugerem, respectivamente, a expressão “estranha casa”, destacada do romance por Alves (1999), e o 

oitavo capítulo de AQV, denominado “Os estrangeiros”. 
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Com relação à arte barroca, Affonso Ávila fala de uma abertura em que a imprecisão e 

uma multiplicidade de informações e sentidos movem o receptor da contemplação à 

participação, denotando, assim, um impulso lúdico que se reflete na cultura humana. Para o 

estudioso, 

 

há, portanto, em toda a arte barroca declarada propensão para uma forma que 

se abre em indeterminação de limites e imprecisão de contornos, uma forma 
que apela para os recursos da impressão sensorial, que não quer apenas 

conter a informação estética, mas sobretudo comunicá-la sob um grau de 

tensão que transporte o receptor, o espectador, da simples esfera de plenitude 
intelectual e contemplativa para uma estesia mais franca e envolvente – mais 

do que isso, para um êxtase dos sentidos sugestionadamente acesos e livres 

(ÁVILA,1980, p. 20). 

 

A literatura contemporânea, de que A Quinta das Virtudes é representante, apresenta-

se em seu caráter lúdico de desempenhar uma função efetiva, “aproximando e mediando, 

através dos canais de percepção e sensibilidade, a vontade de criação do artista e a nossa 

disponibilidade de fruição estética” (ÁVILA, 1980, p. 27). O escritor, em sua atividade de 

ilusionista, faz surgir à nossa vista uma casa que fora construída no decorrer dos anos, 

insaciável, como celebra a epígrafe do romance85, e desejosa de uma consolação que parece 

aliviar-se com a escrita – e com a leitura – da obra. A história da Quinta das Virtudes, 

movente ou transumante, conforme termo que usaremos no item subsequente, como é também 

a existência de seus habitantes no decorrer do tempo, desdobra-se em fatos e fantasias por 

meio de uma escrita mirabolante, sendo transcrita, no texto, da “geológica matéria” 

(CLÁUDIO, 1999, p. 15) à sua ruína, pressentida na “areia delgada, que vai escorrendo, em 

seu fio difuso, na ampulheta” (Ibidem, p. 386), até que se esvaia e exija recomeço. A ruína e o 

sentido de finitude são ilustrados, no romance, por exemplo, com o jogo sinestésico e crítico 

sobre a casa portuguesa86 promovido pela percepção da personagem de João Manuel acerca 

do traslado do corpo de D. Maria I, falecida no Brasil. Imagina ele “o odor nauseabundo, que 

se evolava do cadáver putrefato, ao descerrar-se o esquife, na Basílica da Estrela”, em Lisboa, 

 

85 “De tempos a tempos, recebereis uma consolação, mas nunca será bastante para vos saciar o desejo”. Imitação 
de Cristo, L. III, Cap. XLIX, 4.  

 
86 Na medida em que, no texto sobre a casa portuguesa das Virtudes, reflete sobre a história de Portugal. 
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e se tortura com “essa metáfora da podridão de uma etnia, ou da deterioração de um povo que, 

destacado pela Fama, conhecera o aroma das especiarias da Índia” (CLÁUDIO, 1999, p. 203).  

O tempo testemunha a movência da casa, a material e a de escrita, mas o escritor, 

atento à passagem de Cronos, brinca com as suas possibilidades de modo a ludibriar, por vias 

criativas, o apetite do gigante por seus filhos. Assim, relativiza suas rígidas medidas ao se 

posicionar como o parente que, “numa tarde chuvisquenta, distraidamente reparava” “em cada 

geração” da casa a que, “mais tarde, haveria de dar matéria e sentido” (Ibidem, p. 18), 

tornando vívida novamente a sua existência87. É, portanto, lançando mão de uma escrita que 

se coloca de maneira lúdica, exigindo esse posicionamento frente ao luto da existência, que o 

texto de AQV reproduz, na contemporaneidade, como a mirabolância do ilusionista, a estética 

neobarroca que norteia nossas reflexões acerca do romance. 

Entre as alternativas lúdicas depreendidas de AQV, desejamos destacar a atividade 

artística que o texto, compreendendo-se como obra de arte na/da contemporaneidade, 

extrapola. Pretendemos mostrar que o escritor, consciente do estatuto de jogo do seu trabalho, 

lucidamente manipula as possibilidades de linguagem, para tanto recorrendo aos 

procedimentos que, apesar de extremamente atuais, não são recentes. Dalva Calvão, 

destacando, numa breve síntese histórica, que a “intenção lúdica já foi vista como a própria 

razão da criação artística” (CALVÃO, 2008, p. 60), remete às ideias do poeta e filósofo 

Schiller, a quem Benjamin recorre por inúmeras vezes em seu texto sobre a Origem do drama 

barroco alemão. Tendo caracterizado as artes como alegres, apesar da seriedade da vida, ou 

lúdicas, que se dão “quando, em face de uma preocupação intensa com o absoluto, a própria 

vida perdeu sua seriedade última” (BENJAMIN, 1984, p. 105), Schiller conjuga os impulsos 

básicos moventes do homem – a saber, os que o ligam à matéria e ao pensamento racional, 

respectivamente sujeitando-o à Natureza e à permanência – no impulso lúdico, ímpeto capaz 

de reunir o sensível e o inteligível. Assim, nas palavras de Benedito Nunes, como razão 

fundamental à criação estética, esse impulso  

 

se exerce acima das necessidades naturais da vida e independentemente dos 

interesses práticos. É uma manifestação de ordem espiritual, que se 

apresenta sobretudo como jogo estético. Sua função é conciliar a matéria, 

 

87 Convém lembrar que a Quinta das Virtudes abriga, hoje em dia, um espaço de profusão artística, a 

Cooperativa Árvore, e não vemos melhor indício de que a “estranha casa” tenha escapado da ação devastadora 

do tempo para além do romance. 
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presente aos sentidos, com a forma, ato do pensamento, que parece excluir o 
que é material e sensível. O impulso lúdico joga com a Beleza, que Schiller 

define como forma viva. A Beleza surge na convergência do subjetivo com o 

objetivo, do sentimento com a forma, que esse impulso determina. Força 

eminentemente livre, o jogo estético neutraliza tanto o rigor das formas 
abstratas, produzidas pelo intelecto, quanto a imediatidade das sensações 

passageiras, e, “dando forma à matéria e realidade à forma”, liberta o homem 

do jugo da Natureza exterior e das exigências racionais exclusivistas 
(NUNES apud CALVÃO, 2008, p. 60-61). 

  

Nesse panorama, Calvão soma ao “pacto lúdico”, de que nos fala Affonso Ávila88, a 

visão antropológica de Johan Huizinga, que em Homo ludens defende que esse pacto “pode 

ser percebido não apenas em relação à obra de arte, mas também como fundamento das mais 

variadas atividades e instituições humanas” (CALVÃO, 2008, p. 61), dada a tendência 

humana ao jogo que, nesses termos, é tomado como um “dado essencial da cultura em sua 

mais ampla concepção” (Idem). Essas considerações, quer relacionem o impulso para o jogo à 

criação estética, quer a entendam como uma das manifestações daquele impulso, não 

contradizem as afinidades entre arte e jogo, sendo, portanto, inegável a percepção da atitude 

lúdica na arte contemporânea. “Sem dúvida, a consciência de que esta tem de seu próprio 

estatuto de jogo parece inquestionável, fazendo com que os escritores manipulem de forma 

confessadamente lúdica os possíveis recursos de sua linguagem” (Ibidem, p. 62); consciente 

desse estatuto lúdico a que aqui apelidamos de “mirabolâncias”, Mário Cláudio mostra-se, 

como temos buscado demonstrar, um grande ilusionista.  

O oitavo capítulo de A Quinta das Virtudes, a que nos deteremos a fim de desvendar 

alguns dos jogos empreendidos pelo escritor, cede espaço aos “trânsfugas da Rua do 

Calvário”, qualificados, pelos parentes da Quinta, como “os estrangeiros”89, por se portarem 

“ao arrepio da tradição” (CLÁUDIO, 1999, p. 287). Nele, ganha destaque o cotidiano de João 

 

88 Para Ávila, o pacto lúdico caracteriza-se pela “confluência natural e tácita, no ser social, dos impulsos 

individuais para o jogo.” (ÁVILA, 1980, p. 26). 

 
89 “Os estrangeiros” é o título do oitavo capítulo de AQV. O título faz referência às origens estrangeiras de Joana 

Maria Mavigné, filha de um francês e uma irlandesa, mas, sobretudo, na leitura que fazemos, qualifica os 

parentes que, tendo negado a central Quinta das Virtudes, passam a ser estranhos a ela. No capítulo, são feitas 

vastas referências à cultura e às artes em geral, e é a partir desse caminho estrangeiro do romance que buscamos 

verificar, na característica fundamentalmente lúdica da obra literária, algumas “equivalências homológicas entre 
sistemas distintos” (GONÇALVES, p. 58), compreendendo essa consciência crítica da literatura que, se 

aproximando de outras artes, coloca-se em questão, como procedimento estético que tangencia o Barroco na 

contemporaneidade.  
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Pinto Meirelles e Joana Maria Mavigné90, “descendentes dos que renunciaram à Quinta das 

Virtudes”91 (CLÁUDIO, 1999, p. 205) e que ocupam o lugar da alteridade, dos que ousam 

experimentar, em uma casa marginal, novas formas de habitar a existência, localizada na rua 

que sintomaticamente leva o nome do monte onde Cristo fora sacrificado por se colocar como 

o representante de um reino de outro mundo. É nesse lugar outro, reservado ao estrangeiro, 

que buscamos identificar um elogio à arte prestado pelo escritor, de modo que o destaque 

dado a ela, no capítulo em questão, valorize-a como “o farol” a iluminar “a biografia destas 

criaturas, [...] as arrastando [...] ao círculo de sua luz” (Ibidem, p. 217). Ora, se é irredutível a 

força da ruína, o jogo impõe-se como necessidade e, sobretudo, como possibilidade de lidar 

com o luto da existência. Além disso, o já mencionado gosto marioclaudiano pela 

autorreferência confirma-se, em “Os estrangeiros”, no destaque dado a variados códigos e 

estatutos artísticos, tais como a literatura, a pintura, a música e a miniatura. Apostando em 

efeitos semióticos, o escritor joga com os sentidos da arte e, assim, promove uma reflexão 

sobre a capacidade que a literatura tem de exprimir o inexprimível, conferindo movimento 

criador, dialógico e crítico a uma lógica calcada na imobilidade humana. 

As manifestações estéticas de diversa ordem reúnem-se no capítulo sob o impulso de 

Joana, que desejava transmitir aos filhos o refinado apuro cultural de que era possuidora. A 

leitura, entretanto, faz-nos perceber que as artes também desempenham o importante papel de 

exprimir fruição e continuidade à existência sabidamente finita, ou mesmo de facilitar “uma 

oportunidade de refúgio e evasão” (CLÁUDIO, 1999, p. 321). A valorização do gozo artístico 

como pacto lúdico pode ser exemplificada pelo deleite com que a sogra de Joana, Teresa, 

ouvia a leitura dos folhetins. Se Teresa os recebia com “exclusivo encantamento” (Ibidem, p. 

291), Joana não escondia sua preferência pela leitura de romances históricos como os de 

Walter Scott por, “sendo ela [...] refratária ao lacrimoso romantismo, na ficção do autor 

escocês encontrava essa corpulência de índole, que a Idade Média segregara, a agir num 

cenário lacustre, de extrema pureza de linhas” (Ibidem, p. 289). Joana ainda costumava 

 

90 Que, vale recordar, estariam relacionados a Mário Cláudio em quarto grau.  

 
91 Em referência à decisão do pai de João, João Manuel, de deixar a Quinta por amor a Teresa, sua mãe, “natural 

de Tabuado, filha de agricultores remediados, emigrada de seu cantinho, uns meses antes, pela obcecação de 

conhecer as formosuras do Porto” (CLÁUDIO, 1999, p. 181). No capítulo intitulado “Um filho arrevesado”, 
lemos, na carta que João Manuel escreve a seu irmão Joaquim, o seguinte: “Venho pedir-lhe em resumo que 

aceite a titularidade da Casa e da Quinta, porque me vou unir pelos sagrados laços matrimoniais à mulher que 

muito amo, mas cuja condição originária é incompatível com a qualidade de senhora das Virtudes, como muito 

pertinentemente me observou o mano Joaquim” (Ibidem, p. 188).   
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receber, nos salões da casa da Rua do Calvário, poetas de renome à época, como Soares de 

Passos e Faustino Xavier de Novais (esse escritor radicado no Rio de Janeiro, a propósito, foi 

cunhado de Machado de Assis), ou jovens dândis, em recitais que “lhe causavam um tédio 

irritado, a que não era alheia uma ponta de desespero” (CLÁUDIO, 1999, p. 305), mas que 

mantinham o ambiente da casa culturalmente arejado.  

A propósito, os cuidados que Joana Maria destinava à casa, à higiene dos seus e do 

espaço doméstico, à saúde do corpo e do espírito são destacados em seu estatuto estético, 

revelando uma outra faceta da família que, dissidente da nobreza, via na valorização do belo 

um modo de se afirmar perante a sociedade. A crítica ao status diferenciado dos que usufruem 

da arte, apesar da valorização a ela, pressentida neste capítulo, não deixa de ser feita, uma vez 

que a estética é, “desde o início, um conceito contraditório, de dupla entrada” (EAGLETON, 

p. 27), por se apresentar, por um lado, como “uma força emancipatória genuína” (Idem), 

todavia sinalizando, por outro, “para o que Max Horkheimer chamou de uma espécie de 

‘repressão internalizada’, inserindo o poder social o mais profundamente no corpo daqueles a 

quem subjuga, operando assim como um modelo extremamente eficaz de hegemonia política” 

(Ibidem, p. 28). De todo modo, indo ao encontro da leitura que aqui fazemos, as palavras de 

Terry Eagleton esclarecem que 

 

a estética como costume, sentimento, impulso espontâneo, pode conviver 

perfeitamente com a dominação política; porém, esses fenômenos fazem 
fronteira, embaraçosamente, com a paixão, a imaginação, a sensualidade, 

que nem sempre são tão facilmente incorporáveis. Como Burke coloca, em 

seu Appeal from the New to the Old Whigs: “Há uma fronteira para as 

paixões dos homens quando eles agem a partir do sentimento; mas nenhuma 
há, quando eles estão sob a influência da imaginação” (Idem). 

 

Sobretudo no capítulo sobre o qual nos debruçamos, é sob essa influência que o 

romance se funda, ultrapassando bases factuais e recorrentemente estimando a força 

imaginativa. Ambientados no período romântico, os hábitos dos “estrangeiros” refletem o 

pensamento de então, sem deixar de apontar propostas lúdicas inerentes às relações interartes 

que este estudo busca perceber em seu corpus literário. 

O casal “estrangeiro” representa, pela complementaridade entre masculino e feminino 

de seus nomes, Joana e João, uma união que mimetiza o idealismo romântico. Retrocedemos 

ao sexto capítulo, “Ahimé!”, para recordar a situação em que ambos se conhecem, e 

verificamos que um entendimento natural estabelecido entre eles, envolto pelas artes 
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dramáticas, põe em cena o estilo oitocentista que vivenciaria um casal da alta burguesia de 

então. É no interior do Real Teatro de São João92, já desaparecido, mas que tem seu aspecto 

interno reconstituído ficcionalmente, que João e Joana finalmente iniciam o namoro: 

 

Da cadeira da plateia, onde se instalava João, forçoso se tornava dobrar a 
nuca, a fim de estudar a pintura do teto, que figurava um céu, azul e 

tranquilíssimo, recamado de estrelinhas, e um pavilhão chinês, aos gomos 

verdes e brancos e vermelhos, como uns quantos gênios míticos, segurando 
as borlas respectivas. Antes de começar o espetáculo, não negaria Joana 

Maria, por seu turno, que bastante se entretinha, a contemplar o pano de 

boca, com sua pintura paisagística, tão pitoresca, das ribeiras do Porto e de 

Gaia, pululantes de gentes e de embarcações (CLÁUDIO, 1999, p. 218). 

 

 

 

Figura 30: Interior do Teatro de ópera, o antigo Real Teatro de São João, antes do incêndio que o 
consumira. 

Fonte: https://cutt.ly/fnvznJG. Acesso em: 7 jun. 2021. 

 

Por servir de palco para as artes, a casa da Rua do Calvário garante a continuidade à 

atmosfera operística que reflete as cenas iniciais da vida do casal. Nela, acontecem saraus, 

 

92 “No local onde se encontra o Teatro Nacional de São João (TNSJ) existiu outro, edificado entre 1796 e 1798, 

que um incêndio destruiu em 1908. Projetado pelo arquiteto José Marques da Silva, O TNSJ chamava-se, 
originalmente, Real Teatro de S. João em homenagem ao príncipe regente e futuro D. João VI (1767*–1830†). A 

formação estilística e metodológica absorvida na École des Beaux-Arts de Paris reforçou o fascínio de Marques 

da Silva pelos “modelos franceses”. À época da sua construção, o Teatro de São João representou um 

compromisso entre a inovação técnica e a continuidade estilística de gosto tradicional” (TEATRO..., 20--). 

https://cutt.ly/fnvznJG
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menções a artistas e a obras que auxiliam, especialmente, na construção da personagem de 

Joana como uma amante da beleza e do apuro estético, preocupada com o estatuto que sua 

proximidade com esses elementos conferiria à sua existência. A casa estrangeira abre-se como 

o espaço de convivência entre as artes e, portanto, revela-se, tal qual o capítulo, como um 

elogio à imaginação.  

Possuidora de uma ilimitada “jeiteira de imaginar historietas” (CLÁUDIO, 1999, p. 

320), Joana Maria, “para equilibrar a exagerada densidade, com que se expressava o Porto” 

(Ibidem, p. 292), ocupa-se de uma “onírica excursão” (Ibidem, p. 303), conjecturada como 

uma “grande volta, pela Europa Ocidental, com vista a satisfazer, apenas, seu exigente 

capricho” (Ibidem, p. 293). Atentemos para o fato de que Joana “arrancava essa expedição 

sem sair de casa” (Ibidem, p. 293) e verificaremos que a literatura, em diálogo com a própria 

linguagem literária, concebe um mise em abyme gerador de imagens que se fundamentam por 

meio do texto, que é, afinal, o porto de onde partem letras e retornam movimentos.  

Aguinaldo José Gonçalves sintetiza esse sistema de referências entre linguagens 

artísticas. De seu texto acerca das relações homológicas entre literatura e artes plásticas, 

destacamos as considerações feitas sobre os textos de Paul Valéry e Marcel Proust. Quanto ao 

primeiro, temos que se consagrou pela competência em construir relações abstratas por meio 

de um método em que “navega pelas várias linguagens, delas extraindo aquilo que determina 

o essencial na arte. Nesse sentido, ao descrever o sistema plural de Leonardo da Vinci e sobre 

ele refletir, Valéry estava refletindo sobre seu próprio sistema, também plural” 

(GONÇALVES, 1997, p. 61). Sobre Marcel Proust, Gonçalves afirma que o escritor “adentra 

a esfera do trabalho de arte para resgatar [...] o signo da arte, posto em crise numa suspensão 

dialética” (Ibidem, p. 66-67). 

A “fantasiosa excursão de Joana Maria” (CLÁUDIO, 1999, p. 296), além de 

representar alternativa à “exagerada densidade” (Ibidem, p. 292) portuense, também oferece à 

leitura sistemas plásticos que se articulam na obra literária, com ela estabelecendo diálogo por 

dar conta, justamente, de encontrar os signos artísticos de que nos fala Proust. Assim, a 

pintura, revelando-se como elemento diagramador da escrita, comparece ao enredo a partir de 

quadros imaginados por Joana, de modo que a linguagem verbal exercita sua capacidade de 

converter imagem em escrita; por outro lado, a literatura rediagrama a pintura, indo além dela 

ao conferir ares de ficção à imagem descrita. Gonçalves expõe essa travessia entre visível e 

linguístico como sendo “o movimento dado pelo pensamento literário ao universo pictural. 
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Ou ainda: o universo da pintura ganhando vida interpretativa, ganhando realidade (para dizer 

com Roland Barthes) ao ser movido pelo universo da ficção verbal” (GONÇALVES, 1997, p. 

67). Vejamos, a seguir, alguns momentos em que o texto de “Os estrangeiros” torna esse 

movimento perceptível.  

Após ter visitado mentalmente Madrid, os Pirineus, Paris e Veneza, Joana Maria 

aporta em Florença “a fim de apreciar, sobretudo, as telas famosas” (CLÁUDIO, 1999, p. 

300), seguindo para Nápoles, onde se conclui sua “idealizada digressão” (Ibidem, p. 301). Da 

cidade considerada berço do Renascimento, a narrativa destaca o pintor Rafael, “o qual 

largara sua dedada [...] em composições que Joana Maria esquadrinhara, já, em várias 

réplicas, e que sobreviveriam, presumia ela, até o Juízo Final” (Ibidem, p. 300). 

O Retrato do Papa Leão X, obra de Rafael textualmente referenciada, confunde-se, no 

pensamento de Joana, com os relatos históricos do próprio Leão X. A personagem, em sua 

fantasia, observa a representação plástica da personalidade histórica e cria, a partir de sua 

visão de mundo, um novo quadro, em que se pode ver o 

 

pontífice de má fama, para os católicos observantes, que fora acusado de 

simonia e de nepotismo e de licenciosidade, transformando o Vaticano num 

prostíbulo de luxo, conforme se assegurava, onde se produziam 
opulentíssimos ágapes, com iguarias jamais provadas, até então, rôtis de 

peixes de Bizâncio e ragoûts de línguas de papagaio. E lançavam os 

comensais, depois de os saborearem, pelas janelas, sobre o Tibre, os mesmos 

pratos áureos, onde as haviam servido, por entre as hurras das roliças 
bacantes nuas e as casquinadas viciosas dos meninos-de-coro (CLÁUDIO, 

1999, p. 300). 

 

Em seguida, o texto volta-se ao quadro mencionado e já apresentado pela personagem, 

dando-o a ler em um exercício ekphrástico que excede a mera descrição por extrapolar as 

fronteiras entre os textos escrito e plástico, uma vez que o enredo se constrói a partir das 

impressões causadas pela pintura. Assim, o Retrato do Papa Leão X é assim transcrito: 

 

Pintara-o Rafael Sanzio, ao debochado Santo Padre, alapado a uma 

secretária, na qual se divisa a campainha, com que, a todo instante, notifica 

os flâmulos. Tem esse ar fruidor de grosseiros prazeres, que se evidencia nos 
magarefes e nos polícias, o qual não dispensa a condenação do deleite dos 

outros, por uma forma de ciúme, que é, a todos os títulos, inexcedível 

afrodisíaco. Por detrás de Sua Santidade, estão dois figurantes, um cardeal e 
um monge, óbvios cúmplices das embriagadoras orgias, como as rêmoras, 

que vivem, em simbiose, com os tubarões, prestes a arrecadar as sobras da 

carnificina. Atrasam-se as manápulas do vigário de Cristo, entretanto, a 
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brincar, com uma lente, sobre as páginas de um cartapácio iluminado, como 
se o ter conquistado o sólio de São Pedro lhe não permitisse acalentar 

projetos ulteriores (CLÁUDIO, 1999, p. 300-301). 

 

 

Figura 31: Retrato do Papa Leão X, de Raffaello Sanzio da Urbino.  

Fonte: https://cutt.ly/8nvbm2l. Acesso em: 25 maio 2018. 

 

  

O texto apresenta-nos mais uma obra de Rafael, aí denominada Madonna della 

Poltrona, de que Joana teria conhecimento por ser reproduzida na capa de um missal. O 

objeto portador da imagem não deixa de ser reconhecido, de modo que, uma vez mais, a obra 

original é reinterpretada a partir da réplica que a contém: 

 

Apresenta a Senhora as feições de uma adolescente simplória, mas bem 

alimentada, confundindo o misticismo com a indolência, prezando tanto 

pentear-se, ao solzinho toscano, como recitar um salmo de David, no 
oratório de seu quarto, onde faz muito maior frescura. E, a seu Menino, 

cuidado com idêntica solicitude nutritiva, transmitiu ela essa moleza 

apaparicada, incompatível com o destino messiânico, que O obriga a ignorar, 

https://cutt.ly/8nvbm2l
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virando-lhe as costas, a ânsia do pequeno São João Baptista, ali, à beira, de 
ir, com Ele, aos pinotes, pelas campinas, afugentando as pombas, que 

debicam e arrulham, sob as oliveiras, defronte do terreiro (CLÁUDIO, 1999, 

p. 301). 

 

 

Figura 32: Madonna della seggiola, de Rafael. 

Fonte: https://cutt.ly/TnvbIrc. Acersso em: 7 jun. 2021. 

 

“Sem que se soerguesse, sequer, do canapé onde se estirava” (CLÁUDIO, 1999, p. 

301), Joana admira a imagem reproduzida no missal, estabelece uma análise crítica da obra e 

do artista, “menos por real avidez de decifrar mistérios que por um anseio de se aculturar” 

(Idem). Joana, como a observadora que porta a voz do escritor, coloca-se, em seu gesto de 

admirar as imagens dos objetos à sua volta (“não só no sentido de olhar com deleite, mas, 

antes, no sentido de olhar junto, olhar com”), como “cúmplice do pintor, por intermédio da 

comunicação artística com que a obra de um se reinventa na de outro” (ALVES, 2010, p. 91). 

Retornando da viagem em que buscava, nas capitais europeias por onde imagina ter passado, 

o conhecimento que a diferenciaria das demais senhoras de seu convívio, conferindo-lhe 

virtudes relacionadas ao artístico – e, portanto, distinguindo-se dos das Virtudes, por possuí-

las outras –, Joana experimenta uma espetacular “sobreposição de sons, de cordas e de metais, 

que se evaporava, por fim, no éter ligeiríssimo, inebriando os que, nas aromáticas alamedas, 

https://cutt.ly/TnvbIrc


149 

 

 

 

de palmeiras e de aloendros, presenciavam a féerie do poente” (CLÁUDIO, 1999, p. 302) em 

sua última paragem, Nápoles.  

Os efeitos musicais, que somam à audição os sentidos do olfato (“aromáticas 

alamedas”) e da visão (“presenciavam a féerie do poente”), estendem-se pela terceira parte do 

capítulo em questão. Nela, lemos que os amantes da escritora francesa que assinava suas 

obras com o codinome masculino George Sand seriam tantos que poderiam, segundo Joana, 

ser enumerados com “as unidades digitais com que executo(a) a Valsa do minuto” 

(CLÁUDIO, 1999, p. 305). A referência à vida amorosa de Sand remete a Frédéric Chopin, 

que, segundo consta, relacionou-se afetivamente com ela por bastante tempo, a partir de uma 

analogia aos rápidos e vastos movimentos exigidos pela Valsa do Minuto, peça musical de sua 

autoria por duas vezes referenciada neste oitavo capítulo. Os saraus na casa da Rua do 

Calvário são marcados pelo som do piano e pela avaliação crítica da personagem de crer que a 

música perspectiva “o plano mais elevado, numa teorética escadaria das artes, do âmbito do 

gênero humano” (Idem). A narrativa menciona Artur Napoleão dos Santos, pianista e 

compositor portuense que se apresentou, em seu primeiro recital, ainda criança, o que reitera 

em nossa personagem o desejo de “incutir nos filhos e nas filhas, que viesse a ter, o gosto pela 

expressão musical e a perseverança de sua aprendizagem” (Idem).  

O já mencionado cuidado que Joana destinava aos seus e à casa desvenda-se em sua 

“agudíssima sensibilidade aos odores” (CLÁUDIO, 1999, p. 311), bem como na promessa de 

que lutaria ela por inculcar, também, em seus filhos, desde tenra idade, “o prazer da ginástica, 

que metodiza o ser humano, como estava averiguado, em toda a sua dimensão, fazendo-lhe 

aprazível e honroso o quotidiano, na severidade dos instintos e no bem-estar funcional” 

(Ibidem, p. 312). Como símbolos desse apuro higiênico e saudável, figuram a alfazema, 

“bênção particularíssima, despendida pela Natureza-Mãe, para tornar perdoável a imundície 

humana” (Ibidem, p. 311) e a réplica, “em marmorite, dos lutadores helenos, que a mulher 

entronizara, com alguma religiosidade, num consolo” (Ibidem, p. 313). Com relação ao zelo 

para com o bem-estar da família também têm destaque os passeios “criteriosamente 

preparados”, em que Joana “selecionava o sítio, primeiro, operação que dependia da época 

anual e do quadro atmosférico, de um arbítrio momentâneo, do interesse por um fato histórico 

ou por um aspecto geográfico, em conformidade se estruturando o seu assalto e a sua tomada” 

(Ibidem, p. 314). Para tais eventos,  
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investia a nossa heroína, entretanto, numa extravagância transbordante, pelo 
que respeitava às alternativas de sua toilette, inspirada na emblemática 

aparência das quatro estações, tal e qual se alegorizavam, naqueles quadros 

de moldura de pinho-da-escócia, na sala de jantar da Rua do Calvário. E 

surgia, então, ora como a Primavera, de echarpe muito colorida, aparando 
num braço um cesto repleto de flores, ora como o Verão, de blusa de decote 

condescendente, com um chapéu carregado de frutos variados, ora como o 

Outono, de casaquinha de tule roxo, sobraçando um molho de feno, ora 
como o Inverno, de capuz de debruns de pele, alteando um ramo de azevinho 

(CLÁUDIO, 1999, p. 314). 

 

Imitando a imitação, ou seja, baseando-se nas réplicas a que tinha acesso para gerir os 

cuidados com a casa, com os seus, com a imagem que ela e sua família transmitiam, Joana 

Maria revela a preocupação em garantir que sua família, estrangeira às Virtudes, representasse 

outras virtudes que não as das armas da casa original. Dissidentes da “estranha casa”, os 

habitantes da Rua do Calvário, apostando na continuidade das virtudes estéticas que 

desejavam transmitir a seus descendentes, vivenciavam, nas experiências lúdicas que as artes 

por eles divulgadas propiciariam, uma forma de vencer a efemeridade do tempo por meio da 

perenidade das artes.  

Entre as referências à literatura, à música e à pintura, que destacamos em nossa leitura 

do capítulo oitavo de AQV, merece especial atenção a presença da miniatura nessa parte do 

romance. Como forma de arte capaz de converter um objeto em símbolo de totalidade, a 

expressão artística descrita, na forma e no conteúdo do texto, como um tesouro resguardado 

pela família, a coleção de miniaturas de João Pinto de Azevedo Meirelles revela, na pequenez 

e riqueza de detalhes que a caracteriza, uma interessante metáfora da condição humana. 

Retomando a imagem da mise em abyme, pensamos nas dobras desse jogo metafórico em que 

o livro contém as miniaturas, ambos expõem, cada qual ao seu modo, a história ficcionalizada 

da estirpe do escritor e metaforizam a condição existencial cuja “metodologia [...] tão 

labiríntica” faz-nos perceber, todos, como as personagens miniaturizadas: “perfeita tribo [...], 

pregada e catalogada e etiquetada” (CLÁUDIO, 1999, p. 321). A barroca mirabolância que 

essa imagem em dobras provoca remete-nos ao sentido dramático a que se refere Alberto 

Manguel, para quem 

 

uma imagem, pintada, esculpida, fotografada, construída e emoldurada é 

também um palco, um local para representação. O que o artista põe naquele 

palco e o que o espectador vê nele como representação confere à imagem um 
teor dramático, como que capaz de prolongar sua existência por meio de uma 

história cujo começo foi perdido pelo espectador e cujo final o artista não 
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tem como conhecer. O espaço do drama não está necessariamente contido 
apenas no palco de um teatro: a rua, a cidade toda podem ser aquele espaço, 

e ele pode estar espelhado no microcosmo fechado de uma tela [...] 

(MANGUEL, 2001, p. 291).  

 

A parte final do capítulo, em que se o texto se abre como uma vitrine, ou como um 

palco, aciona em nós, leitores, uma atitude ao mesmo tempo ativa e passiva frente à coleção 

de João. Se, inicialmente, “o espantoso milagre [...] constituía base do estonteamento” 

(CLÁUDIO, 1999, p. 319) e acionava em Joana a necessidade de criar “desarvoradas 

efabulações” (Idem), as miniaturas configuram-se como personagens de “um universo 

paralelo, com o condão de facilitarem, a seus possuidores, uma oportunidade de refúgio e de 

evasão” (Ibidem, p. 321), mas, sobretudo, representando um “imensíssimo contexto 

geográfico” (Ibidem, p. 322) que excede as “malhas geracionais” (Ibidem, p. 323), remetem 

ao “pavor de que seu desaparecimento, ou seu extravio”, simbolizasse “o esquartejamento da 

família que ajudara a conservar e a reconstruir” (Idem).  

As peças da coleção de João são descritas em detalhes de produção e armazenamento. 

Entretanto, chama a atenção o receio do casal, sobretudo da imaginativa Joana, de que as 

peças se perdessem ou fossem extraviadas e, de acordo com o que pensa a personagem, seria 

como se  

 

um furacão indomável, rompendo dos quatro pontos cardeais, aniquilasse a 

comovente paciência, que as havia agregado, espalhando-as sem dó, 

precipitando na desolação seus anteriores titulares, os quais não mereceriam 

mais, porventura, que esse resto de pétalas, que esvoaçam, em todos os 
outonos, e que vão cair, com as primeiras chuvadas, aos pés dos que 

insistiram em acreditar (Ibidem, p. 323-324). 

 

 A imaginada perda das miniaturas, representando a desolação da mais abstrata 

essência da família que Joana ajudara a reconstruir – não construir, mas reconstruir, revelando 

o sentido de continuidade que exige nova forma a partir da cisão familiar – atira-nos às 

palavras de Mário Cláudio que epigrafam esta parte de nossa análise. Nesse traçado do 

pensamento que emula o oroboro barroco, entendemos que tanto a imagem da coleção, 

ricamente descrita, quanto o sentimento de coletividade a que ela remete, além, sobretudo, da 

ideia latente de que, apesar dos cuidados, as miniaturas estão expostas à dissolução, à perda 

ou ao desgaste, carreguem em si a função de não contar “propriamente uma história, mas uma 

espécie de meta-história”. Como ocorre com as histórias infantis, o que o texto de “Os 
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estrangeiros” apresenta é por nós entendido como um elogio à “outra” história. Ao escapar ao 

previsível roteiro da Quinta fundadora, a história dos da casa do Calvário adentra universos 

artísticos e, explorando enredos que não são os originais, mas os inventados “a partir daí”, 

informam uma narrativa de conteúdo reflexivo acerca da função da arte, mas também da 

humana condição.  

Essa atitude frente ao texto, que coaduna a coerência de Mário Cláudio de assim viver 

“todas as histórias que escrevo(e)”, revela-se no diálogo que, conforme procuramos 

demonstrar, a literatura estabelece com outras formas de arte, apresentando-as, criticando-as e 

misturando-se a elas; revela-se também na condição neobarroca do texto de Mário Cláudio 

que, sendo obra dos nossos tempos, espraia-se pelo período de um século, entre meados dos 

setecentos até 1853, miniaturizando o contexto de então, afinal fazendo da literatura um jogo 

de reflexos e recriações.  

 Ecoando por todo o romance, destacamos, em “Os estrangeiros”, a máxima da 

Imitação de Cristo que serve de epígrafe a AQV, que, como “chave de decifração”, conforme 

apontado por Theresa Abelha, ratifica a certeza da limitação e da finitude. A arte, como 

processo lúdico, destaca-se, portanto, como meio de transcender o real e fruir de certos 

prazeres a que a história, em sua inevitável ruína, nos destina. Desse modo, verificando uma 

flagrante atitude neobarroca na literatura contemporânea, no destaque às relações 

interartísticas e mesmo na exaltação dos processos lúdicos inerentes à obra de arte, para dizer 

com Huizinga, ou empreendidos por ela, conforme Ávila, reafirmamos a presença do espaço 

citadino da “estranha casa” na representação da estirpe do escritor, mas, sobretudo, 

identificamos, na figuração literária da Quinta, as mirabolâncias do ilusionista que manipula 

dados do real em “autônoma realidade da arte” pois, “sofreado pelas limitações da 

historicidade, ele alardeia não obstante isso nítida consciência de sua soberania como criador 

de formas e a exerce desenvoltamente, numa franca projeção subjetivista” (ÁVILA, 1980, p. 

35).  

 Essa “projeção subjetivista” estende-se pelo percurso autobiográfico do escritor, como 

temos demonstrado. De Meu Porto, chave de leitura dos demais romances desta tese, a 

autorreferência, em suas múltiplas figurações, estende-se pelo trajeto literário cuja próxima 

parada, após a identificação de alguns aspectos neobarrocos na leitura que fizemos do oitavo 

capítulo de A Quinta das Virtudes, será uma reflexão acerca da transumância como metáfora 

da pintura ao texto em leitura de O Pórtico da Glória.  
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4.2 O Pórtico da Glória: palavra, imagens e “uma estranha transumância”  

 

Assiste-se a este homem que conta o percurso de outro homem, como se por 

nós falasse dele próprio e de cada um de nós (CLÁUDIO, 1984, p. 20). 

 

O texto com que Theresa Abelha participa de Escrever a casa portuguesa parte da 

leitura da “estranha Casa” representada em A Quinta das Virtudes, mas o cariz histórico-

biográfico que não escamoteia a liberdade criativa, destacado por Alves em seu texto, 

conforme procuramos demonstrar anteriormente, estende-se às demais obras da trilogia da 

árvore. Com relação a esse romance, a autora afirma que  

 

é com ousadia e novidade que se mesclam, na escrita da ‘estranha Casa’, o 

romance histórico, o romance de família, o romance de costumes, o romance 

de espaço, o romance de memórias, a narrativa mítica, a crônica digressiva, a 
biografia, o ensaio, tornando ineficazes, para a catalogação genérica da obra, 

os tradicionais protocolos de leitura (ALVES, 1999, p. 367). 

 

Portanto, não é estranho verificar, na literatura de Mário Cláudio, o à vontade com que 

se executa o gesto migratório, que se dá em diferentes níveis: quer na persistência do 

autor/narrador que transita em autorreferências de um livro a outro, quer nas reminiscências a 

enredos e personagens que circulam, partindo d’A Quinta das Virtudes, em direção aos 

demais romances, sob a pena do parente que os manipula, quer, ainda, na ilusão de conter 

textos propensos ao diálogo e ao movimento. Acerca disso, lembremo-nos de que as 

narrativas marioclaudianas, não se limitando a rótulos, apesar da catalogação genérica que 

aparentemente respeitam, passeiam livremente pelo campo ficcional, de modo que um 

romance de cunho histórico ou memorialístico, em princípio fiel aos dados do real, cede vez a 

procedimentos lúdicos como a metalinguagem. Assim, nas palavras de Eduardo Prado 

Coelho, 

 

as sombras e as coisas de que se compõe o mundo de Mário Cláudio 

parecem propor-se como objectos fractais. Isto é, como nenhuma palavra as 
restitui verdadeiramente, [...] é preciso sempre que cada palavra chame outra 

palavra, e esta outra ainda, numa acumulação ofegante e desmedida [...]. E 

se Mário Cláudio fala dos seus livros como livros autobiográficos, embora 
neles se faça a aparente biografia de outros, é porque percorrendo a floresta 

da infância em que nasceu, não sabe ainda a hora exacta em que começou a 

nascer. Não sabe ele nem sabemos nós, nesta interminável deriva 

astrológica, e disto se faz a literatura. O que me seduz na escrita dos livros 
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de Mário Cláudio é nós sentirmos neles a mão infatigável do escritor. [...] 
São estes os momentos em que se vê a mão pintando o quadro, ou, se 

quisermos, a origem da literatura. Porque as duas coisas estão presentes 

neste universo assumidamente barroco: uma literatura das origens dá-nos a 

ver permanentemente a origem das origens, isto é, a origem da literatura 
(COELHO apud ÁRVORE, 1999, p. 34).  

 

Logo, no corpus ativo desta tese, A Quinta figura como a casa fundadora dos 

romances que a ela se atrelam, pois é daí que nascem para a leitura as figuras ficcionais 

componentes da “hidrografia do sangue” (CLÁUDIO, 1997, p. 160) do artista que deixa sua 

marca no espaço ficcional dessa tríade romanesca. Mário Cláudio se coloca, em A Quinta das 

Virtudes (AQV), Tocata para dois clarins (TPDC) e O Pórtico da Glória (OPG), como o 

trineto, o filho e o bisneto de personagens relativas a cada um desses livros, cujas narrativas 

oferecem indícios autorreferenciais que figuram como elementos pré-textuais e intratextuais93.  

Tecendo, nesses romances, a sua biografia deslocada, o artista deixa-se ler 

obliquamente nas obras em que ficcionaliza a vida de seus parentes em relação à história e à 

paisagem do Porto, compondo, com Meu Porto e, ainda, com Astronomia, aquilo a que temos 

chamado de seu percurso autobiográfico. Assim, é da “estranha casa” portuense que partem as 

personagens da trilogia, mas não podemos nos esquecer de que é dela que também emerge o 

escritor. Ele, pelo caráter autocitacional que marca seu ofício, dá à luz os romances que temos 

em mãos, voltados ao percurso de vida de seus antepassados, que é, afinal, uma escolha de 

caminho para a narração do próprio trajeto.  

A história dos descendentes das Virtudes, mais do que uma escrita sobre a casa, 

inscreve-se junto às imagens, aos enredos e às memórias que provêm da trilogia ou que a 

inspiraram. Essa relação entre texto e imagem, destacada na leitura que fizemos do romance 

sobre a “estranha casa”, no subcapítulo anterior, permanece em OPG sob o signo de “uma 

estranha transumância” (CLÁUDIO, 1997, p. 39). Esse, aliás, é o título do segundo capítulo 

da obra dedicada à biografia ficcionalizada de Diego Hernández e sua esposa, herdeira das 

personagens de AQV, Hermínia Mavigné. A propósito da expressão, o dicionário Priberam 

on-line (2008-2013) identifica o substantivo transumância como uma “passagem periódica 

 

93 Acerca desses indícios autorreferenciais, vale recordar que a presença do autor na obra ocorre direta e 

indiretamente. Por exemplo, no capítulo sobre Meu Porto, indicamos o caráter subjetivo do autor que se coloca, 
desde a capa, em primeira pessoa, assumindo-se como filho da cidade que é sua “Pátria Mátria”; neste quarto 

capítulo, já tivemos oportunidade de dissertar sobre a postura narrativa do escritor de inserir-se, embora de 

maneira mais discreta, como o biógrafo descendente da genealogia dos d’A Quinta das Virtudes.  
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dos rebanhos de carneiros da planície para as montanhas e vice-versa”. Nesta leitura, 

propomos uma expansão semântica do termo, insistindo no profícuo estranhamento 

proporcionado, agora, pela migração do texto à imagem, bem como da imagem ao texto. 

Pretendemos, com isso, dar destaque às relações dialógicas entre a literatura e outras artes, 

sobretudo a pintura e a arquitetura, “procedimentos distintos que se inter-relacionam” 

(GONÇALVES, 1997, p. 57) no espaço do texto. Tal movimentação oferece “uma 

reapresentação relativamente ampla (mesmo que jamais completa) do texto-fonte composto 

num sistema sígnico diferente, numa forma apropriada, transmitindo certo sentido de estilo e 

técnica e incluindo equivalentes de figuras retóricas” (CLÜVER, 1997, p. 43). Nesse sentido, 

o texto de Mário Cláudio mostra-se consciente da mobilidade existente entre as linguagens 

artísticas, que, no dizer de Aguinaldo José Gonçalves, pode concretizar-se em relações de 

contiguidade (quando a literatura faz analogia a outra linguagem artística), de sobreposição 

(quando a literatura se associa a outro código) e, ainda, de similaridade (quando a literatura se 

coloca de maneira homóloga a outras artes). 

Por exemplo, na capa de OPG, texto e imagem apresentam-se como índices dessa 

“estranha transumância” e, dessa maneira, gestos de analogia e sobreposição movimentam a 

ideia de homologia entre as artes, cujo resultado é uma composição metafórica. O fac-símile 

do fragmento manuscrito referente ao início do terceiro capítulo de OPG, sobreposto ao 

pormenor da tela Os peregrinos diante do Pórtico da Glória, do pintor espanhol Pérez 

Villaamil, ambos recortados sobre o vibrante fundo vermelho, aludem às bases que parecem 

sustentar a trilogia que neste capítulo tomamos como objeto de investigação: a literatura, as 

artes e o sangue do escritor. Na esteira do movimento transumante destacado nesta parte de 

nossa análise, a escrita da casa familiar de Mário Cláudio coaduna sua migração da condição 

histórica à artística e ainda reafirma o diálogo da literatura com outras artes, sobretudo as 

visuais. Nesse sentido, o literário promove uma reflexão sobre o seu estatuto artístico, 

confirmando-se como tal, e recorre, em procedimento metalinguístico e dialógico, às demais 

obras constitutivas da trilogia, bem como às visualidades decorrentes de outras linguagens 

artísticas, para demonstrar que “ao procurar a essência de seu próprio meio de produção, cada 

artista passou mais e mais a observar, colocar sua atenção no sistema vizinho” 

(GONÇALVES, 1997, p. 59). 
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Figura 33: Capa de O Pórtico da Glória. 

Fonte: https://cutt.ly/snQ30xD. Acesso em: 7 jun. 2021. 

 

  Conforme apontado em nossa leitura de AQV, a fruição artística coloca-se como 

possibilidade última de permanência mediante a inevitabilidade do efêmero e, a exemplo 

dessa sublimação, tal romance ressurge, em OPG, como a memória daquela “Casa impassível, 

donde tudo abala e aonde tudo retorna” (CLÁUDIO, 1999, p. 382). Se ela, ao fim da obra de 

1990, é retratada, pelos olhos do “estrangeiro” João Pinto Meirelles, como palco para 

prostitutas, chulos, travestis e suicidas, distante, portanto, dos seus tempos áureos, na 

narrativa de OPG, voltada à geração subsequente, a Quinta é retomada sem a mácula da 

decadência com que fora caracterizada ao final do romance anterior. Como um parente que se 

põe a contar casos familiares, a voz que narra OPG alterna-se em momentos de expressão em 

terceira e primeira pessoa e nos dá a ler a biografia do bisavô castelhano, da bisavó 

portuguesa – a quem, como dito, conhecemos como personagem de AQV –, dos negócios da 

família e de suas relações com o Porto.  
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Se, como leitores, testemunhamos a ascensão e a queda do estatuto social da família 

das Virtudes, culminada, no romance sobre a Quinta, com a cisão entre os membros 

familiares94, em OPG Hermínia figura não apenas como descendente, que de fato é, mas 

como moradora da ainda nobre “estranha casa”. Fazendo ficção da ficção, o narrador em 

primeira pessoa de OPG garante que, se desviando da história contada em AQV, Hermínia 

absorva o comportamento de “uma princesa que o arco-íris coroou” (CLÁUDIO, 1997, p. 69). 

Assim, o escritor renova a matéria ficcional desse romance como se a casa, antes decadente, 

tivesse atravessado um pórtico glorioso por possibilitar sua migração não somente de um livro 

a outro, como também do declínio à renovação. Esse pórtico é, afinal, o livro que temos em 

mãos.  

A cidade do Porto, território em que a árvore genealógica de Mário Cláudio ramifica, 

figura novamente como espaço relevante na construção de seu percurso autobiográfico. As 

cores, as imagens e os símbolos da urbe, como a bruma e o abismo, elementos que em Meu 

Porto vimos constituir uma “espécie de amiba” citadina, “a provar que a vida é estar e não 

estar” (CLÁUDIO, 2001, p. 13), contribuem para situar visualmente a narrativa de OPG e 

demonstram a coerência marioclaudiana que se manifesta nos temas abordados pelo escritor, 

bem como na construção de imagens. Como uma configuração da “estranha transumância” a 

que nos referimos, temos a que é percorrida por Diego e sua família após a morte do patriarca, 

de Béjar, na Espanha, ao Porto, onde constituirá seu próprio núcleo familiar. A migração de 

um país ao outro revela o movimento do “rebanho” no plano da narrativa, mas é a maneira 

como essa narrativa se constitui o que nos interessa sobremaneira, pois, conforme aponta 

Eduardo Prado Coelho, é nessa tessitura que sentimos “a mão infatigável do escritor” 

(COELHO apud ÁRVORE, 1999, p. 34).  

O segundo capítulo de OPG lança mão de um jogo cromático indicador de um texto 

cautelosamente tecido: se, ainda residindo na Espanha, “levantava Diego de longe a longe os 

olhos das linhas esborratadas, e surpreendia-se com o céu muito azul, muito azul e muito frio, 

que divisava para além das vidraças sujas, e que se diria insultá-lo meigamente, ao trazer-lhe 

o conforto de resposta nenhuma” (CLÁUDIO, 1997, p. 48. Grifos nossos), páginas adiante, já 

tendo migrado com sua família para o Porto, surge-lhe novamente o azul como resposta ao 

questionamento passado e sinal da transformação:  

 

94 Com destaque para a casa da Rua do Calvário onde, segundo o texto de AQV, nascera e vivera Hermínia 

Mavigné, como herdeira de João e Joana.  
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E apareceu-lhe o Porto suavemente azul, ao romper de uma manhã de 

neblina, e pareceu-lhes horrendo o abismo de casas que rolavam para o 
fundo do rio, num todo embaciado por uma substância que era tênue e 

possante, saturada de leitosa humidade. Contemplaram a medo as barcaças 

que semelhavam esquifes de monstros fuliginosos, arvorando uma imensa 
vela, que brisa nenhuma andava a enfunar, e aquelas gotículas de chuva 

acarvoada, a deslizar pelos vidros da carruagem que ia afrouxando a 

marcha, conferiam-lhes uma retracção do espírito, ou um pressentimento de 

derrota, ou uma febre de fugir e de não ousar coisa alguma (CLÁUDIO, 
1997, p. 60. Grifos nossos).  

 

O trecho destacado de OPG recorda-nos, em termos vocabulares, do excerto de Meu 

Porto em que a cidade figura como espaço e inspiração da estirpe artística do escritor. 

Lembramos que Mário Cláudio o faz, conforme apontado anteriormente, por meio de recurso 

imagético que traduz textualmente uma cena cinematográfica: “A minha Ribeira mais antiga 

nascia de uma vista en plongée, dois ou três rabelos sobreviventes, arvorando a enorme vela 

da viagem lancinante, algumas barcaças de carvão, semelhando esquifes de cavaleiros 

comparsas de um soturno Príncipe Negro” (CLÁUDIO, 2001, p. 21).  

Se o Porto pode ser visto através do écran na referida citação, em OPG a cidade 

antecipada no azul do béjarano, “para além das vidraças sujas”, não se revela diretamente 

entre o sujeito e a paisagem que ele observa, mas “pelos vidros da carruagem”. Assim, 

intermediados pela tela, representativa da interferência cultural e artística do homem sobre a 

paisagem, o sujeito observador e o objeto visto, por meio de palavra e imagem, indiciam a 

costura feita pelas mãos do escritor – e, por fim, pela nossa, como leitores – em “uma prática 

expressiva que se origina na apreensão do outro, ou melhor, no contato com o outro, gerando 

o encontro dialógico entre o universo de sinais dos sujeitos envolvidos e o universo de sinais 

do contexto percebido” (BUSATO, 2006, p. 205), a saber, respectivamente, o universo de 

sinais escritos e o de recursos plásticos ou audiovisuais. Sendo assim, a leitura que fazemos 

de OPG, calcada no sentido da transumância, percorre o trajeto biográfico dos antepassados 

de Mário Cláudio para justamente situá-lo junto a outros artistas, outras artes e seus 

procedimentos, por meio de um texto rico em visualidades e referências externas, a exemplo 

de Meu Porto.  

Limitando-nos ao recorte da trilogia familiar do escritor, temos que o “instinto 

vincado”, em AQV, “de durabilidade da espécie” (CLÁUDIO, 1999, p. 385) permanece na 

geração ficcionalizada em OPG, a dos bisavós do artista. O narrador, no terceiro capítulo do 
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romance, que, recordamos, antecipa-se com o manuscrito na capa, assume com o leitor um 

pacto de verossimilhança ao ir ao encontro do trisavô, “João Pinto de Azevedo Meirelles, 

quando este acaba de realizar um passeio idêntico ao que há tempos” houvera descrito “nas 

últimas páginas de outro livro, A Quinta das Virtudes [...]” (CLÁUDIO, 1997, p. 63). A voz 

narrativa em primeira pessoa, a que associamos o próprio Mário Cláudio, entrelaçando o texto 

que temos em mãos à meada narrativa da obra de 1990, retoma, após o lançamento de Tocata 

para dois clarins (obra intermediária que, aqui, optamos por ler em terceiro lugar), a casa 

originária. Desse modo, A Quinta das Virtudes não se perde, mas encontra, na trilogia de que 

faz parte, terreno para ser reinventada, pois a memória do escritor, não se apoderando 

diretamente do passado que suas obras representam, “o recompõe com os presentes” 

(DELEUZE, 1987, p. 57)95, assim favorecendo a ideia de que o passado sobrevive no agora 

do texto, que o metamorfoseia. Dessa maneira, esse outro movimento migratório, que se dá no 

diálogo entre as obras do tríptico e que se destaca desde a capa de OPG, reforça o pensamento 

de que não cabe à escrita, como forma de arte, a transcrição de fatos históricos, mas sua 

subversão, recordando-nos de que, apesar do cuidadoso trabalho de pesquisa documental e 

biográfica de que o escritor reconhecidamente lança mão, “tudo se passa no livro. Tudo 

deverá habitar o livro. Os livros também. Por tal razão o livro jamais está acabado. Permanece 

sempre em sofrimento e vigília” (DERRIDA, 1971, p. 68).  

Após essas primeiras considerações, partimos daquela que fora, “sempre, uma 

estranha Casa” (CLÁUDIO, 1999, p. 396) rumo à “estranha transumância” inscrita em OPG. 

Primeiramente, apontaremos breves notas sobre foco narrativo, estrutura e questões temáticas 

relativas ao romance. Em seguida, verificaremos alguns modos de entendê-lo como espaço de 

passagem, analisando, a partir da referida expressão, os caminhos tomados por palavra e 

imagem como termos transumantes, destacando a expressão literária que migra à condição de 

reflexão teórica acerca das relações interartísticas.  

Genericamente, a escrita de OPG se debruça sobre a biografia de Diego Hernández, 

bisavô de Mário Cláudio, fazendo refletir, nas reminiscências familiares do espanhol e das 

“rias” (CLÁUDIO, 1997, p. 199) que dele afluem, a memória coletiva da época retratada. Os 

 

95 Esses presentes plurais são o agora, presente atual, e o passado, presente apenas na memória. Quanto a este, 
Deleuze segue afirmando que “esse passado não representa alguma coisa que foi, mas simplesmente alguma 

coisa que é e coexiste consigo mesma como presente” (DELEUZE, 1987, p. 58). 
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membros da tribo são listados em imagem prévia ao texto do romance, como ramificação da 

árvore genealógica apresentada em AQV e reproduzida na Figura 26 desta tese. 

 

 

Figura 34: Árvore genealógica manuscrita, presente na edição de O Pórtico da Glória. 
Fonte: Acervo pessoal. 

 

Após a morte do pai, o “rapaz sobressaltado” parte, com a restante família, da cidade 

espanhola de Béjar para o Porto, onde conhecerá Hermínia, descendente da casa das Virtudes 

e que se tornará sua esposa. O trajeto de vida de Diego, que se modifica bruscamente com 

essa perda familiar, é conduzido “pela mão do pai, ou pela minha afinal (a do escritor), 

conforme ao destino que lhe ando a traçar” (CLÁUDIO, 1997, p. 23. Adendo nosso). A voz 

narrativa, que neste ponto se coloca em primeira pessoa, alternando-se em momentos 

objetivos e subjetivos (conforme ilustrado no Quadro 2), confirma a escrita marioclaudiana 

como a justaposição da história a “elementos que proporcionam uma área de desastres 

imaginários e de fantásticas distracções” (Ibidem, p. 18). Observando esse desenho narrativo, 

compreendemos que, se nos trechos em que o narrador se coloca em terceira pessoa, tratando 

as personagens por seu nome, o texto remete às memórias dos entes inscritos na árvore 

genealógica constante nas páginas iniciais do livro, os excertos narrados em primeira pessoa 
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refletem as impressões do próprio autor acerca dessas mesmas personagens. Assim como elas 

são nomeadas no manuscrito, o escritor, antecipando a voz que conferirá a si próprio no 

romance, na qualidade de narrador da história de seus antepassados, também se deixa nomear 

como integrante da estirpe, revelando-se por seu ofício com o destaque que é dado ao seu 

trabalho de escritor, na composição que ilustra a capa da obra, bem como na caricatura 

presente nas páginas iniciais de OPG. Sem deixar de lado os dados da realidade, mas 

reconhecendo sua insuficiência, o narrador preenche lacunas com a sua imaginação, 

“consciente de que o resultado final será sempre a sua leitura do real, a sua particular 

percepção dos fatos, indefinidamente substituída ainda pela dos virtuais leitores em suas 

flutuantes interpretações” (CALVÃO, 2008, p. 74). Assim, na alternância entre as vozes 

narrativas, história e ficção complementam-se “entre paisagens que se renovam e se repetem, 

se abrem para a manhã e se fecham para a noite” (CLÁUDIO, 1997, p. 215), reminiscências 

ficcionalizadas “sem as quais não se tornaria família a família, nem a cidade a Cidade, nem 

este livro o livro” (Ibidem, p. 207).  

 

Quadro 2: Estrutura do foco narrativo de O Pórtico da Glória 

Capítulos I II III IV V VI VII VIII IX 

Foco 

narrativo 

3 

* 

1 

* 

3 

* 

1 

3 

* 

1 

* 

3 

* 

1 

* 

3 

* 

1 

* 

3 

1 

* 

3 

* 

1 

* 

3 

* 

1 

* 

3 

1 

* 

3 

* 

1 

3 

* 

1 

* 

3 

* 

1 

* 

3 

3 

* 

1 

* 

3 

* 

1 

* 

3 

3 

* 

1 

* 

3 

* 

1 

* 

3 

3 

* 

1 

* 

3 

* 

1 

* 

3 

3 

* 

1 

* 

3 

* 

1 

Legenda: 1- narrativa em primeira pessoa; 3- narrativa em terceira pessoa; *- marca gráfica referente 

às subdivisões dos capítulos. 
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Figura 35: Ilustração de Mário Cláudio como elemento pré-textual de O Pórtico da Glória. 

Fonte: Acervo pessoal. 

 

 

Nessa alternância do foco narrativo, vamos conhecendo as personagens a partir de 

uma perspectiva biográfica que se constrói sobre bases históricas e artísticas. Por exemplo, no 

segundo capítulo do romance, a que damos maior ênfase nesta leitura, dados históricos “que 

originariam deduzível influência no destino” (CLÁUDIO, 1997, p. 33) de Diego, como a 

Proclamação da República espanhola, em 1863, e a Revolução Gloriosa96, em 1868, são 

transpostos para o texto. Inscritos sob a marca de verbos que remetem ao ofício criativo e aos 

desejos do escritor – como “quero relembrar” e “originariam” –, os eventos históricos são 

incluídos na ficção como índices de verossimilhança e o artista parte desses fatos para 

 

96 A revolução, também conhecida como La gloriosa, possivelmente em alusão à Revolução gloriosa ocorrida na 

Inglaterra, entre 1685 e 1689, foi um levante de grupos republicanos e liberais espanhóis contra o regime 

absolutista de Isabel II.  
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imaginar as memórias de seu bisavô, tornado personagem em OPG. Assim, tais dados sofrem 

a refração causada pela percepção dos fatos em nível particular e, nas palavras de Jacques Le 

Goff, “a memória, como propriedade de conservar certas informações, remete-nos em 

primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às quais o homem pode atualizar 

impressões ou informações passadas, ou que ele representa como passadas” (LE GOFF, 1996, 

p. 423). A história, tratada como memória particular e transposta à cena literária, é relida sob 

a ótica do biógrafo, em sua dupla ação de rememorar o passado para reconhecer o próprio 

rosto, gesto no qual identificamos seu esforço de discutir e compreender a função da arte, seu 

papel enquanto artista. Assim, remetendo à anterior epígrafe, Mário Cláudio “conta o percurso 

de outro homem” como se “falasse dele próprio” e, por extensão, “de cada um de nós”.  

O movimento da pena do escritor é feito na direção da história à da memória – esta 

mais próxima da liberdade da literatura que da rigidez dos fatos. Desse modo, o texto de 

OPG, especialmente no capítulo que aqui destacamos, propicia a experiência transumante da 

memória ao texto, o que permite que aquela, naturalmente imprecisa, tenha suas lacunas 

preenchidas pelo labor artístico. O objeto literário, assim, revela-se como “um texto a sofrer 

metamorfoses” (ALVES, 2010, p. 91), conveniente espaço para o “exercício de compartilha 

estética, de jogo intersemiótico” (ALVES, 2003, p. 99), que caracteriza a ficção 

contemporânea.  

Pensadas a temática e os jogos estéticos de diálogo entre a literatura e outras 

linguagens artísticas, voltamo-nos, agora, à estrutura do romance, que entendemos ter sido 

erguido de modo a emular o famoso portal que lhe dá nome. A escrita de OPG organiza-se em 

nove capítulos e, de acordo com a leitura que fazemos, reproduz textualmente a arquitetura do 

original Pórtico da Glória97, conforme procuraremos demonstrar adiante. Além do desenho 

estabelecido pelo foco narrativo, indicado no quadro anterior, o romance estrutura-se da 

seguinte maneira, segundo informações colhidas no Centro Mário Cláudio:  

 

 

 

 

 

97 “O Pórtico da Glória é uma obra que foi confiada pelo rei Fernando II de Leão, em 1168, ao escultor e 

arquitecto conhecido como Mestre Mateo (c. 1150- c.1200 ou c.1217). Demorou 20 anos a construir, mas logo se 

tornou a imagem de marca da catedral, com a sua representação da Cidade Celeste através de toda uma 

iconografia retirada dos textos sagrados” (ANDRADE, 2018). 
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Quadro 3: Estrutura de O Pórtico da Glória 

I – Um rapaz sobressaltado (Nascimento, infância e adolescência de Diego) 

p. 15-17 

Nascimento 

* p. 17-25 

Baptismo (1ª pessoa) 

As comidas da mãe (1ª pessoa) 

As visitas à fábrica 

* p. 26-33 

Don Francisco e a Comunhão 

Os jogos 

A romaria da Virgem del Castañar 

* p. 33-38 

Efeitos do sucesso da Revolução de 1868 

Consequências da morte do pai 

 

II – Uma estranha transumância (Idade adulta de Diego e ida para Portugal) 

p. 39-46 

Um filho exemplar 

Clandestinidade política 

Os irmãos 

* p. 46-48 

A lã 

* p. 48-51 

Luísa Balboa (ver quadro As fiandeiras, de Velásquez) 

* p. 51-53 

Indícios da decadência da indústria 

* p. 53-55 

Viagem à Catalunha 

* p. 55-58 

Um padrinho providencial 
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* p. 58-61 

Partida e instalações em Portugal 

 

III – A princesa do arco-íris (Nascimento, infância e adolescência de Hermínia) 

p. 63-66 

Nascimento 

* p. 66-68 

Baptismo 

* p. 68-73 

A vida na Quinta das Virtudes 

Os negócios no horto das Virtudes 

* p. 73-80 

O vestido da Comunhão 

Uma elegância romântica 

As festas de Matosinhos 

* p. 80-82 

Uma italiana 

* p. 82-84 

As irmãs casadeiras 

 

IV – Casamento e mortalha (Casamento de Diego e Hermínia) 

p. 85-89 

Os primeiros negócios portugueses de Diego 

Uma família espanhola no Porto 

* p. 89-104 

O destino de Timóteo 

Encontro de Diego e Hermínia 

A casa de Santa Catarina 

O cortejo nupcial 

A cerimônia do Bonfim 

* p. 104-106 

Um futuro de prosperidades 
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V – O aroma das cantáridas (A drogaria) 

p. 107-112 

O casamento de Maria Josefa 

O cunhado Baptista 

* p. 112-117 

Fundação da drogaria 

Os negócios da drogaria 

* p. 117-124 

Desinteligência entre cunhados 

O reapelo dos têxteis 

Dúvidas e incertezas 

* p. 124-127 

Os primeiros filhos 

* p. 127-129 

Amparo do padrinho providencial 

 

VI – O tear eterno (A fábrica. Viagens) 

p. 131-136 

A calandra do Bonfim 

Viagens à Europa 

* p. 136-143 

Mais filhos 

O tearzinho alemão 

Joaninha ou Joãozinho  

* p. 143-145 

Mais viagens 

* p. 146-148 

Mais filhos 

* p. 148-153 

O espanhol triunfante 

A viagem adiada a Compostela e ao seu Pórtico da Glória 
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VII – Uma nuvem de pólen (Descendência de Diego e Hermínia) 

p. 155-159 

Hermínia e Arminda 

Manuela e Isabel 

* p. 160-162 

Joana 

* p. 162-167 

Diego e Francisco 

Beatriz e Maria Luísa 

* p. 167-170 

José 

* p. 170-176 

Mimi 

As férias de Mondariz 

As férias de Quiaios 

 

VIII – Qué lindo dia! (Diabetes e morte de Diego) 

p. 177-181 

Sinais da doença 

As tropelias de Diego 

A partilha da fábrica 

* p. 181-191 

A prova do fato preto 

Saudades de Béjar I 

Saudades de Béjar II 

* p. 191-193 

A oferta à Capela de Fradelos 

* p. 193-197 

A última festa 

Que dia tão lindo! 
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IX – As rias (Os que ficam) 

p. 199-203 

Hermínia e Arminda 

Manuela e Isabel 

* p. 203-205 

Joana 

* p. 205-215 

Diego e Francisco 

Beatriz e Maria Luísa 

José 

Mimi 

A toilette de mamã 

* p. 215-216 

[Conclusão: destino dos descendentes de Diego e Hermínia, assinado pelo descendente 

escritor] 

 

Legenda: Em negrito: título do capítulo (nomeado), seguido do assunto geral de que ele trata; em 
itálico: partes em que o capítulo se divide (não nomeadas, agrupadas por marcador gráfico[*]). A 

paginação diz respeito a CLÁUDIO, 1997. 

 

Dando sentido à “estranha transumância” que observamos em OPG, pensemos na 

migração que se dá, no romance, do texto à imagem e vice-versa. Em alguns momentos da 

narrativa, podemos notar que a linguagem empregada pelo narrador lhe confere o estatuto de 

retratista. Isso acontece pois, ao lançar mão de uma gramática que indica o futuro ao falar do 

passado, empregando formas verbais como “Despertarei o meu bisavô” (CLÁUDIO, 1997, p. 

184), “Procurarei situar o meu bisavô” (p. 181) e “Falarei daquela filha que viria a ser a minha 

avó” (p. 141), a voz de Mário Cláudio recria quadros familiares amarelecidos pelo tempo com 

as cores de seu texto.  

De retorno ao capítulo homônimo e ao procedimento transumante priorizado nesta 

leitura, temos, na descrição do gesto de um fotógrafo, a composição de uma imagem da 

imagem, reveladora do gestual barroco98 do artista que invade a cena do retratado: “Compôs o 

 

98 Lembramo-nos, sobretudo, do quadro As meninas, do pintor e retratista espanhol Diego Velázquez, em cujas 

obras é notória a autorreferência.  
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fotógrafo a mantilha da rapariga, corrigiu-lhe a direcção do olhar, e convidou-o, a ele (Diego), 

a que flectisse a perna direita, a que, no chão do estúdio, apoiasse quase negligentemente a 

bengala” (CLÁUDIO, 1997, p. 44. Adendo nosso).  Na verdade, capturando a cena da cena, o 

escritor assemelha-se, por seu ofício de gerar imagens com as palavras, ao fotógrafo, gesto 

que coaduna o que nos aponta José Aguinaldo Gonçalves, quando afirma que “todo 

pensamento que se dispõe a adentrar devidamente as esferas do estético, sobretudo a estética 

da palavra, acabará por defrontar-se com o universo dos demais sistemas” (GONÇALVES, 

1997, p. 60). 

Quase ao final do romance, a leitura de OPG indica um quadro de Diego Hernández 

que será retomado em Astronomia, livro de 2015 que se volta à autobiografia de Mário 

Cláudio e, evidentemente, revisita entes, memórias e as narrativas sobre a biografia de seus 

antepassados. Se, em OPG, Diego recebe o alfaiate responsável por confeccionar o terno que 

usaria em seus últimos dias, “de pé, apoiado ao espaldar de duas cadeiras, a mirar-se 

atentamente, num espelho” (CLÁUDIO, 1997, p. 185), sendo descrito, ao final da vida, como 

um Quixote, homem “com aquele olhar aberto, de cavaleiro da triste figura” (CLÁUDIO, 

1997, p. 177), em Astronomia, Mário Cláudio retorna à casa de sua infância e, em suas 

memórias,  

 

descortina o retrato do Bisavô castelhano. É um homem muito magro, de 

afiada barba branca no rosto comprido, de pé como um espectro, e apanhado 
a três quartos, no seu fato de luto. Não se lhe distingue na treva da fotografia 

a área inferior das pernas, e vê-se-lhe a mão esquerda pendente, e a direita 

apoiada no espaldar de uma cadeira. [...] É o Bisavô, transformado em D. 

Quixote, quem o velho interpela [...]” (CLÁUDIO, 2015b, p. 33-34). 

 

É clara, portanto, a transumância do texto à imagem, bem como a migração das 

imagens produzidas entre os textos que, assim como as personagens que os povoam, voltam-

se, sempre, à estranha casa que já não é mais a das Virtudes, mas a dos que dela descendem e 

que cruzam o pórtico que se abre, ao leitor, “à luz do entardecer de cada livro escrito” 

(CLÁUDIO, 1997, p. 216). Ao revelar a estrutura artística do texto, que remete a outros de 

sua autoria, bem como ao reproduzir imagens provenientes de diferentes linguagens artísticas, 

por exemplo, através de procedimentos ekfrásticos, Mário Cláudio possibilita novos sentidos 

a obras antigas e exacerba as “siglas de um pacto com a criação” (CLÁUDIO, 1984, p. 107).  

Em OPG, se o texto migra à imagem, o oposto também ocorre. Destacamos, nesse 

sentido, o diálogo estabelecido entre a literatura e outras artes, em que, na realização da 
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“estranha transumância” entre códigos distintos, o escritor reflete acerca do próprio fazer 

artístico. Questões como a função da arte, a interdisciplinaridade e a possibilidade de releitura 

passam a fazer parte do texto que, inicialmente, pelas indicações familiares feitas pelo 

narrador, coloca-se como uma biografia. Dalva Calvão elucida, em seu livro sobre a Trilogia 

da Mão, que quando Mário Cláudio escreve a biografia de Amadeo de Souza-Cardozo, 

Guilhermina Suggia e Rosa Ramalha, não o faz apenas para falar a respeito desses artistas, 

mas procura integrar à arte literária estruturas e marcas originalmente pertencentes à pintura, à 

música e à cerâmica. Esse processo de reflexão crítica sobre a arte, que destacamos em nossa 

leitura de OPG, se depreende das ideias de Calvão, para quem 

 

as biografias escritas por Mário Cláudio – ambivalentes narrativas em que a 

sua opção essencialmente indagadora se radicaliza – estão, evidentemente, 

muito distantes de um modelo tradicional do gênero, configurando-se, antes, 
como espaços privilegiados para a colocação de questões pertinentes à 

produção literária, tais como os limites entre o real e o imaginário, ou as 

possibilidades de representação da escrita (CALVÃO, 2008, p. 27). 

  

No capítulo de OPG a que temos dado mais ênfase nesta análise, conhecemos o 

relacionamento que o jovem Diego Hernández teve com Luisa Balboa, uma funcionária da 

fábrica têxtil familiar, ainda na Espanha. O imaginado romance entre ambos tem contornos 

trágicos, visto que Luisa e o filho morrem logo após o parto. O encontro entre o casal é assim 

narrado: 

 

Indefesa e sozinha, no meio dos teares, sentava-se uma mulher que Diego 

não conhecia, e que se diria não ter apercebido do advento do patrão, tão 
concentrada se mostrava em fiar a lã que em grossas mechas à sua volta se 

amontoara. Tinha os cabelos apertados atrás, num lenço branco, e não 

parecia ressentir-se da atmosfera glacial, que a rodeava, incansavelmente 

entregue à sua tarefa, e nem sequer retirou os olhos do fuso que fazia rodar, 
na mão direita, ao responder à pergunta que lhe dirigiam, prosseguindo logo 

em suas coplas (CLÁUDIO, 1997, p. 49-50). 

 

Luisa Balboa é personagem construída justamente no limiar entre história e ficção. Na 

impossibilidade de garantirmos a veracidade de sua existência, é possível vislumbrar, no 

quadro As fiandeiras (Figura 36), do também espanhol e também Diego, Velásquez, a 

sobrevivência de uma obra pictórica pertencente a outro tempo e narradora de outro enredo, 

mas que deixa seu lugar de origem para migrar à literatura. O texto de Mário Cláudio, não 

falando a respeito desse quadro, mas ampliando suas significações latentes, convoca a pintura 
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barroca99 para espelhar, no texto, “um desafio ou uma queixa, uma proposta ou um riso 

contido” entre Diego e Luisa (CLÁUDIO, 1997, p. 50). Na obra, extinta a vida de sua amante, 

o romance entre ambos somente sobrevive como memória ficcional, como imagem, como 

encenação, ao passo que o tear da vida não cessa de fiar. Nessa “instigante viagem da tela ao 

texto”, já percorrida, por exemplo, em A fuga para o Egipto, Mário Cláudio, em OPG, 

“reproduz por palavras o colorido do quadro” de Velázquez, mas, diferentemente do 

procedimento utilizado naquela novela, desta vez o faz de forma não anunciada. O escritor, 

portanto, “ilustra a experiência estética, de que fala Marc Fumaroli, aquela fruição que não se 

restringe a uma recepção passiva, mas que aciona, em fecunda interação, ‘os elementos 

essenciais que os olhos retiveram e a ‘miraviglia’ que esta percepção provocou’100” (ALVES, 

2010, p. 91).  

 

 

Figura 36: As fiandeiras ou Fábula de Aracne. Diego Velásquez, 1656. Óleo sobre tela. 

Fonte: https://cutt.ly/hnQ6wFT. Acesso em: 7 jun. 2021. 

 

 

 

99 Conforme anotação do próprio Mário Cláudio nos documentos relativos à produção de OPG. 

 
100 FUMAROLI, 1988, p. 165 apud ALVES, 2010, p. 91. O trecho mencionado pela ensaísta refere-se a: 

FUMAROLI, Marc. La Galeria de Marino et La Galerie Farnèse: épigrammes et oeuvres d’art profanes vers 

1600. In: Actes Du Colloque organisé par l’École française de Rome. Roma, 1988, p. 163-182.  

https://cutt.ly/hnQ6wFT
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O mito de Aracne, a que o texto de OPG alude por meio do tema da tecelagem, não só 

produto da fábrica de Diego, mas também trabalho de Luisa Balboa e aspecto metalinguístico 

em destaque no quadro de Velázquez, associa-se a uma reflexão acerca das possibilidades de 

representação da escrita, tear do escritor. Segundo a mitologia grega, Aracne era a filha de um 

tintureiro de lã. Tecia e bordava com talento que se aperfeiçoava conforme se tornava adulta, 

e seus trabalhos eram admirados pelas mulheres da cidade e por estrangeiras. Atena, a deusa 

protetora dos artesãos, soube da fama dos bordados de Aracne, que eram considerados, pelas 

mulheres, melhores que os seus. Como a deusa das Artes, Atena foi desafiada numa 

competição de destreza em que ambas demonstraram suas habilidades. Ao fim do desafio, 

Atena reconheceu o trabalho impecável de Aracne, mas, por esta ter ousado reproduzir as 

injustiças cometidas pelos deuses, aquela destruiu a tapeçaria, tendo transformado a 

habilidosa tecelã em uma aranha condenada a fiar eternamente.  

Coadunando as palavras de Eduardo Prado Coelho, que identifica como traço da 

literatura de cunho biográfico de Mário Cláudio a exposição de sua construção, o dar a ver da 

sua origem, o crítico nos lembra de que a arte se comporta como teia e o artista, por seu 

indiscutível talento, como eterno tecelão. Se Velásquez reproduz, no primeiro plano de seu 

quadro, não o mito de Aracne, seu tema principal, mas uma alusão a ele, com a imagem das 

fiandeiras, Mário Cláudio, apropriando-se dessa cena para construir a personagem de Luisa, 

traz ao texto de OPG uma dupla reflexão crítica sobre a obra de arte, feita tanto imagética 

quanto tematicamente. O escritor desenvolve “um processo de reflexão sobre a atividade 

estética, aí incluído, de forma especial, o questionamento sobre o discurso ficcional” 

(CALVÃO, 2008, p. 235). Desse modo, se a escrita biográfica assume a liberdade de incluir 

em seu tecido uma personagem de existência improvável, o faz por meio do diálogo com a 

pintura, na lacuna entre real e imaginário, brilhantemente preenchida pela referência ao 

quadro de Velásquez. Em sentido oposto, essa mesma escrita, ampliando os limites da 

pintura, acaba por também exceder as teias literárias e históricas, levando-nos a questionar a 

função daquelas e a veracidade destas. As falhas mnemônicas e as pendências históricas 

encontram novas formas de existência por meio da arte.   

Quanto à biografia do nobre Diego, perpassada pela presença hipotética de Luisa 

Balboa, persiste o fantasma do segredo que o leva a optar, por toda a sua vida no Porto, 

 

pelo silêncio, advertido por um súbito sobressalto de que também ele 

registava a sua história escondida, sumariada num minúsculo caixão, 



173 

 

 

 

enterrado no cemitério de Béjar, onde se fechava o rebento de Luisa Balboa, 
e naquele, muito maior, onde para sempre dormiria a que lhe oferecera 

tardes de suavidade reconfortante, quando urgentemente se vira precisado 

dela (CLÁUDIO, 1997, p. 110-111).  

 

Assim, tomando a pintura como pano de fundo de nossa leitura, vemos, tanto no texto 

quanto no quadro a que ele silenciosamente alude, um processo de “acumulação ofegante e 

desmedida” em que se percebe “a mão infatigável do escritor”, “momentos em que se vê a 

mão pintando o quadro, ou, se quisermos, a origem da literatura” (COELHO apud ÁRVORE, 

1999, p. 34), que se sobrepõe a um texto meramente biográfico. 

O movimento transumante percorrido pela imagem em direção ao texto, descrito 

anteriormente, recorda-nos de que “a combinação de diferentes linguagens é uma tendência 

clara nas artes plásticas atuais, em que as fronteiras entre as manifestações artísticas 

tradicionais – o desenho, a pintura, a gravura, a escultura – estão cada vez mais tênues” 

(VENEROSO, 2010, p. 35). Uma faceta dessa relação interartes é o fato de que “a imagem 

pintada, desenhada ou gravada pode ser considerada uma forma de escrita, e a escrita é 

também um veículo gráfico que comunica através das formas” (Ibidem, p. 36).  A propósito, 

conforme Maria do Carmo de Freitas Veneroso atualiza, 

 

as palavras escrever, pintar, gravar apontam para uma origem comum: 

“historicamente, os meios gráficos estiveram intimamente relacionados à 

ilustração e aos livros e eram essencialmente logogênicos. Sem dúvida, a 
palavra gráfico, que vem do grego graphikos, deriva de graphein – 

escrever”101 (VENEROSO, 2010, p. 38). 

 

A autora sintetiza, ainda, acerca da correspondência entre escrita e imagem, que “na 

língua e na cultura gregas, graphein significa simultaneamente ‘escrever’ e ‘pintar’” 

(VENEROSO, 2010, p. 38). Menciona a ideia de correspondência entre as artes como tendo 

sido, desde a Antiguidade, objeto de especulação por parte de estudiosos que, a partir do 

modernismo, têm acompanhado “uma revolução nos procedimentos com a linguagem, com 

grandes consequências ideológicas e culturais” (Ibidem, p. 43).  

 

101 A autora cita FLAM, Jack. Robert Motherwell’s Graphics. In: FRIEDMAN, Martin et al. (Ed.). Tyler 

Graphics: the Extended Image. New York: Abbeville Press, 1987. p. 39. 
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Com relação ao texto marioclaudiano, que, como temos procurado demonstrar, “é um 

dos mais fecundos cultores de ekphrasis, fazendo dialogar a literatura com as artes plásticas, 

em muitas de suas obras” (ALVES, 2003, p. 99), verificamos, nessa ficção,  

 

uma alquímica correspondência entre as artes, ao mesmo tempo em que, 
privilegiando obras e artistas e demonstrando ser um investigador de estilos 

e formas, encaminha-se para o virtuosismo, quer como tema, posto que não é 

inocente a eleição de artistas e do trabalho artístico como matéria da escrita, 
quer como estilo, já que é utilizada uma forma discursiva primorosa, em que 

se convoca o aparato cultista, o gosto pelo precioso e raro na seleção 

vocabular, na imagística, e na sintaxe. Assim o artista da palavra encontra 

espelhos em que sua arte se reflete, questiona-se, fragmenta-se (ALVES, 
2003, p. 100). 

 

 

Em OPG, além das já referidas transumâncias protagonizadas por palavra e imagem, 

temos, desde o título do romance, uma interessante alusão à obra galega arquitetada por 

mestre Mateo. Não apenas no conteúdo, mas também na forma da narrativa e na referência à 

obra pictórica que ilustra a capa do romance102, o Pórtico da Glória figura constantemente nas 

páginas da obra homônima como a metafórica recompensa às aventuras “de um punhado de 

solitários, tão hesitantes, no percurso que vão trilhando, tão sedentos de atingir o esfumado 

pórtico de toda a glória” (CLÁUDIO, 1997, p. 138), bem como migra, pela mão habilidosa do 

escritor, de sua origem arquitetônica ao texto escrito, organizado de modo semelhante à 

estrutura do monumento.  

Se nos dedicarmos a comparar a maneira como se distribuem os nove capítulos de 

OPG (ver Quadro 2) e a apresentação do Pórtico da catedral de Santiago Compostela 

(Figura 37), verificaremos uma afinidade estrutural entre os dois aparatos. A alternância de 

vozes entre primeira e terceira pessoas tem a ordem invertida no quinto capítulo, “O aroma 

das cantáridas”, quando a harmonia da sequência 3/1/3 – 1/3/1 é quebrada, repetindo-se a voz 

em terceira pessoa ao final desse capítulo e no princípio do seguinte (3/1/3 – 3/1/3). Essa 

quebra chama a atenção do leitor no sentido de que há uma fragmentação estrutural na 

narrativa e, como “piscadela de sentido”103, a imagem de capa, que inscreve, na reprodução 

plástica do Pórtico, o texto de Mário Cláudio, leva-nos a refletir sobre essa relação.  

 

102 Ver a Figura 40.  
 
103 Referência à expressão utilizada por Umberto Eco (1994). 
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Figura 37: O Pórtico da Glória. 
Fonte: https://cutt.ly/hnQ8d4Z. Acesso em: 7 jun. 2021. 

 

O escritor, optando por deixar aparente a lã com que tece o seu Pórtico da Glória, 

informa, em determinado momento da narrativa: “mencionarei um episódio, ligado também à 

cerimônia do enlace dos meus bisavós, produtor de consequências que haverão de atravessar, 

sem a barreira de outro maior acontecimento, as páginas que faltarem, até o final deste livro” 

(CLÁUDIO, 1997, p. 104. Grifos nossos). Tal episódio é o sonho compartilhado por Diego e 

Hermínia na noite de suas núpcias, e que parece arrematar a união do “laço que se tornava 

particularmente simbólico, por via das diferenças de nacionalidade” (Ibidem, p. 103) do casal 

ibérico. Entretanto, a narração desse fato, para a qual o texto chama especial atenção, ganha 

diferentes contornos ao final de cada um dos três “arcos” em que os capítulos da obra se 

estruturam. Vejamos: esses arcos dizem respeito a uma divisão tripartida dos capítulos do 

romance – do 1 ao 4, o 5 e do 6 ao 9. Essa estrutura foi indicada anteriormente, quando 

mencionamos a quebra na harmonia do foco narrativo. Cada um desses arcos faz referência, 

em suas linhas finais, ao tema representado em cada um dos arcos do Pórtico da Glória, como 

a figura subsequente nos ajuda a observar. 

 

https://cutt.ly/hnQ8d4Z
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Figura 38: Interpretação do Pórtico da Glória, de Mestre Mateo. 
Fonte: https://cutt.ly/xnQ8vI1. Acesso em: 7 jun. 2021. 

 

 

O final do primeiro quarto de capítulos romanescos alude aos profetas do Antigo 

Testamento, bem como a uma primeira visão geral do Pórtico, que se delineia nos sonhos que 

tiveram Diego e Hermínia na sequência de suas núpcias. Tais elementos são representados, 

principalmente, no arco esquerdo do Pórtico da Glória, que assim migra ao texto literário:  

 

– Saíamos ambos da Igreja do Salvador de Matosinhos, tudo conforme ao 

que, na realidade, se dera, e eis que de repente verifiquei que se abria, diante 

de nós, um certo pórtico, por onde eu nunca passei, a não ser em estampas, e 
que é chamado da Glória, e que confere acesso à Catedral de Santiago de 

Compostela, e raiava a manhã sobre ele, e era toda de cinza, porque chovia 

fininho, e à penumbra que ali se fazia, fui eu distinguindo as enormes figuras 
de pedra clara, representando anjos e profetas, santos e apóstolos, reunidos 

como se estivessem, entre os esplendores da luz perpétua, gozando das bem-

aventuranças do Paraíso, e senti algum medo, e começaram a movimentar-se 

aqueles entes magníficos, e me instruíram acerca do que seria o meu destino, 
mas sucede que não me recordo já do que me revelaram, embora entendesse 

que povoaremos nós a Terra, consoante impôs o Criador a todas as criaturas, 

e do resto não me ficou a menor das lembranças. 
Voltou-se Hermínia de Azevedo Mavigné, na cama que, preparada pelas 

irmãs e pelas primas, soltava ainda o aroma da flor de laranjeira, deixando 

um pouco estonteado, preso na sombra de uma dor de cabeça, quem quer que 
demoradamente o respirasse, e confessou.  

https://cutt.ly/xnQ8vI1
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– Devo dizer-lhe, meu querido Diego, que também eu experimentei um 
sonho semelhante, só que era ao entardecer, e desaparecera o nevoeiro, e um 

fulgor embebia a multidão das esculturas, e podia admirar as vestes que 

envergavam, fabricadas de brocado de oiro e de damasco azul, e luziam em 

centenas de joias as coroas dos reis do Antigo Testamento, e tocavam os 
serafins em cítaras talhadas em cedro do Líbano, e apenas não distinguia 

com perfeita nitidez, pois que tinham cegado os meus olhos, um ser muito 

esguio, que se sentava direito, na coluna do meio, e que parecia sustentar, 
sem o mais pequeno esforço, aquela construção grandiosa, e aqui nos 

deitamos nós, e julgo que é o tempo afinal que vai principiar (CLÁUDIO, 

1997, p. 104-106). 

 

 Após conferir cor à cena cinzenta descrita por Diego, Hermínia destaca a enigmática 

figura de “um ser muito esguio, que se sentava direito, na coluna do meio, e que parecia 

sustentar” “aquela construção grandiosa”. De fato, a figura masculina existe, nas costas do 

Pórtico, e, segundo as histórias populares sobre o caminho de Santiago de Compostela, seria 

uma autorreferência de mestre Mateo, que, pela ousadia de sua obra, estaria condenado a 

ignorá-la eternamente. 

  

 

Figura 39: Escultura cuja representação é atribuída a mestre Mateo, artífice responsável por ter 

construído, em 20 anos, o impressionante Pórtico da Catedral compostelana. 
Fonte: https://cutt.ly/WnQ8JVt. Acesso em: 7 jun. 2021. 
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 Já no quinto capítulo, que representaria o arco central do Pórtico da Glória, “as pedras 

do xadrez das relações humanas” (CLÁUDIO, 1997, p. 109) revelam passagens de tentação 

na vida do próprio Diego e na de seu cunhado Baptista, a quem se associa na abertura de uma 

drogaria, como o adultério praticado por este e o segredo do relacionamento daquele com 

Luisa Balboa. Na loja, Diego desfalece, acometido pela inalação de um produto tóxico, e o 

evento é descrito sob a imagem  

 

daquele grandioso Pórtico da Glória, à roxa luz do crepúsculo setentrional. 

E de semelhante asfixia se destacavam as douradas pontas das asas dos 

anjos, o bico de prata do estilete dos evangelistas, o cristal das lágrimas do 

olhar das santas mulheres, aflorados de uma bruma longínqua, lentamente 
se movendo, no instante que lhes fora concedido, até que a névoa do tempo 

novamente se fechasse (CLÁUDIO, 1999, p. 117). 

 

 Os elementos elencados no trecho reproduzem as figuras presentes no arco central do 

Pórtico. No mesmo capítulo, a redenção prometida nos evangelhos, advinda da figura de 

Cristo e, no romance, comprometida com a ascensão social da família de Diego Hernández 

Bueno, afirma-se na transfiguração de seu nome após o amparo de um padrinho providencial, 

que, prestes a morrer, condiciona o recebimento da herança a que “adoptasse o que ficava o 

nome da família que assim se extinguia” (CLÁUDIO, 1997, p. 128). Feito isso, ao fim do 

capítulo, vaticina Diego: “– Se acuerda usted del Pórtico de la Gloria, del que hemos hablado 

en algunas ocasiones? Pues se queda el muy vecino de nosotros, pero he cambiado de nombre, 

y me llamo Bolet” (Ibidem, p. 129).   

A figura atribuída a mestre Mateo, mencionada no sonho de Hermínia, é retomada ao 

fim do sexto capítulo, em que um retrato da família de Diego, já muito bem firmada na 

burguesia têxtil portuense, é associado ao glorioso Pórtico104, ponderação que o leva a 

considerar  

 

104 “[...] queda-se Diego Hernández Bueno Bolet, no seu canto, abismado em difusos pensamentos. Perante si, e a 

uma luz azulada, até ao infinito de um céu que se não descortina, é o Pórtico da Glória que se erige, conferindo-

lhe acesso à arca onde se encerra o sublime segredo. E lá do alto, e sob o peso das vestes pulvurulentas, logo o 

admoestam os profetas, e o guiam os apóstolos, proferindo palavras em absoluto entendíveis, a despeito das 

bocas duramente cerradas. Saíram eles do antiquíssimo livro da pedra, entre cujas páginas o musgo e a fuligem 

foram medrando, e a réstia do oiro lhes tinge a fímbria do manto que envergam, ou a aresta da coroa que cingem. 
E ali se plantam também, por detrás da sépia do retrato familiar, sediados em peanhas de um lado e de outro da 

entrada da Catedral, e chamam-se Isaías e Ezequiel, Amós e Jonas, Oseias e Jeremias, ou Pedro e Paulo, André e 

Tiago, Simão e Bartolomeu, e exibem os emblemas de seu ofício, e levemente sorriem, na antecipação de toda a 

bem-aventurança. Há séculos que aguardam a chegada a tribo, impacientes para a conduzir ao esplendor 
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a pequenez de sua obra, tão incerto de exorcismar os cataclismos aterradores, 

tão insusceptível de receber as bênçãos que, desde o cimo da corte dos 
seráficos, um aceno providencial sobre ele venha verter. E é com esse tosco 

artesão, Mestre Mateo, adossado à coluna em que repousa a hierofania, que 

se identifica ele enfim (CLÁUDIO, 1997, p. 152-153). 

 

 Chegando, no sétimo capítulo do romance, “a esse patamar da idade” “no qual se 

inicia o processo da derrocada de uma torre de Babel, ou se imprime continuidade à ascensão 

de uma escada de Jacob” (CLÁUDIO, 1997, p. 155), Diego Hernandes Bueno Bolet é 

associado a Mateo por ter construído, no decorrer de sua vida, o pórtico da própria glória. 

Essa autorreflexão que Diego leva a cabo, ao comparar-se ao artífice do Pórtico da Glória, 

leva-nos a pensar, também, sobre o desvio que Mário Cláudio opera ao falar de si pela via de 

seus ancestrais na trilogia em que se insere OPG. Ao recriar textualmente o seu Pórtico 

glorioso, caminho pelo qual, desde AQV, a família do escritor tem caminhado nesses séculos 

que os romances atualizam, Mário Cláudio recria o ambiente portuense em que sua família 

está inegavelmente inscrita, reconhecendo-se por meio de seu ofício de escritor. Como o 

engenheiro do Pórtico, o escritor de OPG localiza-se por trás de sua obra, nela deixando a 

marca de sua presença, de modo que “jogando com a criação e a percepção, a leitura e a 

fruição, e as inúmeras mediações a que estão sujeitas, Mário Cláudio promove uma discussão 

de cariz metapoético” (ALVES, 2010, p. 94). Mestre Mateo, representado no texto pela 

comparação com Diego, autor do pórtico de sua vida ficcionalizada, “torna-se o paradigma do 

artista em geral”, em que se inclui o escritor, “no empenho de dominar a matéria de sua arte” 

(Ibidem, p. 95). 

Ao final da quadra formada pelos capítulos de 6 a 9, já ao término do livro, dispõem-

se no texto “os profetas, os santos e os anjos, impregnados do Espírito, na granulosa pedra, 

em que foram representados, a acolher os peregrinos de sempre” e atesta-se que “poderão soar 

então as tubas do Juízo Final” (CLÁUDIO, 1997, p. 216). Essas imagens e elementos são 

transpostos da arquitetura a o texto, colaborando na construção da cena final do romance, em 

que lemos que  

 

 

perpétuo, e nem o tanger dos instrumentos do Apocalipse, nem a melodia das vozes dos anjos lhes serve de 

lenitivo, na ânsia em que se exaltam, de trazer as ovelhas ao redil” (CLÁUDIO, 1997, p. 151-152). 
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ajoelharão Diego e Hermínia de mãos postas, seguidos pelos onze que 
trouxeram a este Mundo. E aos pés do Cristo imenso, na quietude dos seus 

corações, haverão todos de se recolher, e eis que sobre eles, 

fundamentalmente remotas, se derramarão as estrelas da Via Láctea [...], 

pois que em verdade, nos braços do Filho, é que a eterna viagem 
desembocará, a que pelos caminhos do chão que pisaram jamais, jamais se 

cumpriu (CLÁUDIO, 1997, p. 216). 

 

O arco direito do Pórtico da Glória exibe esculturas relacionadas ao repertório 

imagético do Juízo Final, e o romance finda de maneira afeita a esse tema, remetendo a ele 

através de uma cena em que os descendentes de Diego atingiam, finalmente, a glória celeste, 

única possibilidade de destino dos viajantes. O caminho de Santiago, como a metáfora que 

traduz a sofrida caminhada rumo às recompensas divinas, culmina na passagem dos 

peregrinos pelo Pórtico da Glória, que se faz representar na tela de Pérez Villaamil, escolha 

não inocente que, enfatizando a passagem dos peregrinos, ilustra a edição de OPG.  

 

 

Figura 40: Os peregrinos diante do Pórtico da Glória, de Pérez Villaamil. 

Fonte: http://culturagalega.gal/noticia.php?id=25198. Acesso em: 12 ago. 2018. 

 

Lembramo-nos, ao final do romance, do versículo bíblico que lhe servem de epígrafe: 

“E todos nós, com a cara descoberta, reflectindo a glória do Senhor, como num espelho, 

http://culturagalega.gal/noticia.php?id=25198
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somos transformados de glória em glória, nessa mesma imagem, sempre mais resplandecente, 

pela acção do Espírito Santo”105. Se somos reflexo do rosto do Criador, a família peregrina 

pela glória deste mundo, migrante da estirpe de Mário Cláudio ao texto por ele assinado, 

reflete o rosto do próprio artista na medida em que ele é o seu criador. No universo 

romanesco, o escritor inventa histórias que se encerram “à luz do entardecer de cada livro 

escrito”; nas palavras derradeiras deste romance sobre a passagem de seus bisavós por este 

mundo, os membros de sua família finalmente cruzam o tímpano do Pórtico da Glória, a que o 

texto se refere quando menciona o versículo representado na obra de mestre Mateo: “[...] não 

deixará de aportar aqui, depois de morto, quem não aportou, enquanto vivo” (CLÁUDIO, 

1997, p. 216)106.  Nas muitas menções bíblicas que ocorrem no livro, lemos uma reflexão 

cristã acerca dos efeitos terrenos sobre a vida eterna, dada a ler, neste caso, sob o signo 

criativo das artes arquitetônica e pictórica que o texto reconstitui e que mimetizam, na fruição 

artística, a romaria terrena rumo ao desejado encontro com Deus. De maneira análoga, fica a 

reflexão: se o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, o rosto de um se revela pelo do 

outro, e essa revelação não encontra lugar nem na vida, nem na morte, mas na fé: a faceta 

criativa da religião. 

Neste subcapítulo, dedicamo-nos a analisar a “estranha transumância” que palavra e 

imagens realizam entre si. Nele, apropriamo-nos de uma expressão do romance para 

pensarmos a teoria e a crítica concernentes ao diálogo interartes, que, neste caso, se deu entre 

a literatura e a própria literatura, entre ela e a pintura e, finalmente, a arquitetura. Mário 

Cláudio, na construção da trilogia sobre a qual nos debruçamos nesta tese, ao jogar com 

algumas relações de similaridade entre a literatura e outras obras de arte, funda-se no espaço 

familiar da casa portuguesa, no tempo seguro da história, e, aos poucos vai se desfazendo dos 

fios que atavam certezas e verdades. É na ponta dessas meadas delicadamente soltas pela arte, 

a despeito do funcionamento das rodas do eterno tear da história, que aquela se oferece como 

bem partilhável, gesto estético e, portanto, político. “Circulando por toda parte, sem saber a 

quem deve ou não falar, a escrita destrói todo fundamento legítimo da circulação da palavra, 

 

105 Segunda Carta de São Paulo aos Coríntios, 3, 18.  

 
106 “A disposição do tímpano está baseada na descrição de Cristo que faz o evangelista São João no Apocalipse 
(1 1:18). No centro, mostra o Pantocrator (Deus todo-poderoso), com a imagem de Cristo em Majestade, 

mostrando nas mãos e nos pés as feridas da crucifixão. A postura e roupagem parecem refletir a realeza; as 

feridas, seu caráter humano, que sofre e morre. Acima, junto ao trono, dois pequenos anjos deitam incenso”. 

Informação disponível em: PÓRTICO DA GLÓRIA, 2018. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Evangelista
https://pt.wikipedia.org/wiki/Apocalipse
https://pt.wikisource.org/wiki/Tradu%C3%A7%C3%A3o_Brasileira_da_B%C3%ADblia/1/I#1:18
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pantocrator
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cristo_em_Majestade
https://pt.wikipedia.org/wiki/Crucifica%C3%A7%C3%A3o_de_Jesus
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da relação entre os efeitos da palavra e as posições dos corpos no espaço comum” 

(RANCIÈRE, 2009, p. 17): o ontem interfere no hoje, de modo que a história do trisavô é a do 

bisavô, sendo também a do escritor, graças à arte, que propicia esses descaminhos. A estirpe 

do artista portuense que nos interessa, é, portanto, o braço artístico dessa obra genealógica.  

Dando prosseguimento à nossa leitura do percurso autobiográfico de Mário Cláudio, 

que se desdobra, afinal, por uma ficção calcada em vias artísticas, espaço ideal à realização da 

“estranha transumância” entre a palavra e outros códigos, adentremos a casa familiar mais 

próxima temporalmente do escritor. Falemos, pois, de António e Maria, seus pais, 

personagens de Tocata para dois clarins, e de como o texto desse romance se constitui como 

um mosaico de referências.  

 

 

4.3 Tocata para dois clarins: um fino tecer de “retalhos variados”  

 

É como se o texto que se escreve já estivesse escrito e a função do autor 

fosse apenas transcrevê-lo. Tenho muito essa sensação: não sei o que está no 

texto, mas tenho o ritmo, aquilo a que se pode chamar a musicalidade do 
texto. Isso está dentro e é pré-existente ao texto. Parece um conceito muito 

platónico, mas tenho essa noção. Vejo a escrita como uma espécie de 

palimpsesto, um texto escrito sobre outro texto que já existe, mas que não é 
imediatamente visível (CLÁUDIO. In: RIBEIRO, 20--). 

 

 O romance Tocata para dois clarins, publicado no ano de 1992, volta-se às memórias 

de António e Maria, um casal tripeiro que sela sua união na década de 1930, quando a Europa 

estava mergulhada na onda fascista que levou a regimes ditatoriais e à II Guerra Mundial. 

Imersos no contexto da época, os jovens burgueses encenam, no texto, “um painel da 

sociedade portuguesa, através da rememoração de acontecimentos históricos, ideologicamente 

programados para habitarem o imaginário lusíada” (ALVES, 1993b, p. 14). O par, seguidor 

da cartilha estadonovista de António de Oliveira Salazar107, revela-se, no romance, 

“manipulado pela ideologia do poder, desprovido do necessário senso crítico diante do 

 

107 Salazar era considerado por muitos portugueses o “grande Homem do Leme” (CLÁUDIO, 2015b, p. 36) a 

governar a nação, posto que ocupou entre 1933 e 1970. Após ter se afastado da vida pública, o ditador foi 

substituído por Marcelo Caetano, cujo governo estendeu-se até abril de 1974, quando foi deslegitimado pela 

Revolução dos Cravos.  



183 

 

 

 

regime” e, assim, acredita ter vivido “no melhor dos mundos e sua sensação diante da 

mudança política e social é a da perda de seus referenciais” (CALVÃO, 2008, p. 34).  

A história da vida desses protagonistas já estava escrita na constelação de Mário 

Cláudio, que toma para si a função de ficcionalizar, em Tocata para dois clarins, a biografia 

das figuras a quem, descobrimos nas linhas finais do romance, o artista se filia. Tecendo um 

palimpsesto de referências composto por menções históricas, memorialísticas e artísticas, o 

escritor deixa aparentes alguns fios da linha com que cose o texto de Tocata e, por meio desse 

procedimento metalinguístico, confirma o gesto já executado em outros romances de sua 

autoria.  

No contexto do corpus aqui estabelecido, Mário Cláudio dá prosseguimento a este que 

é o seu percurso mais evidentemente biográfico, iniciado, conforme temos procurado 

demonstrar, em A Quinta das Virtudes, e continuado em O Pórtico da Glória, obra que se 

sucede a Tocata para dois clarins quanto à data de publicação, mas cuja cronologia 

geracional antecede. A trajetória que percorremos na chamada trilogia da árvore salta pelo 

tempo; agora, em nossa leitura de Tocata, situamo-nos no século XX, interpretando o 

romance como uma colcha de “retalhos variados” (CLÁUDIO, 1992, p. 15) finamente tecida 

com a meada da ironia. Justificando essa escolha, Roland Barthes nos recorda de que  

 

texto quer dizer Tecido; [...] nós acentuamos agora, no tecido, a ideia 

gerativa de que o texto se faz, se trabalha através de um entrelaçamento 
perpétuo; perdido neste tecido – nessa textura – o sujeito se desfaz nele, qual 

uma aranha que se dissolvesse ela mesma nas secreções construtivas de sua 

teia. Se gostássemos dos neologismos, poderíamos definir a teoria do texto 

como uma hifologia (hyphos é o tecido e a teia da aranha) (BARTES, 2006, 
p. 74-75. Grifos do autor). 

 

Esse entrelaçamento eterno, revelador do incansável trabalho de Aracne (retomando a 

figura mitológica do quadro de Diego Velásquez a que o texto de O Pórtico da Glória faz 

referência, conforme visto no subcapítulo anterior), capaz de criar, mas também de destruir, 

aproxima-se do eterno tear da história do próprio Mário Cláudio, agora focalizada em Tocata 

para dois clarins. Nesse romance de título musical, o som do amor é também o da guerra; a 

arte, por sua vez, pode ser porta-voz tanto da liberdade quanto da repressão, e o batismo, 

sendo o evento cristão da pureza, faz emergir a face da subversão. Portanto, é equilibrando-se 

sobre a fina costura irônica dessa colcha de variados retalhos artísticos que buscaremos ler a 

obra em questão. 



184 

 

 

 

As trilogias escritas por Mário Cláudio não costumam exigir uma leitura continuada. 

Pode-se ler separadamente cada um dos romances de seus trípticos, uma vez que o que os 

mantêm em rede é um tema em comum, não necessariamente datas e personagens de ação 

interligada. Evidentemente, há referências quase sempre sutis, que, entretanto, não prejudicam 

a ordenação ou a qualidade da leitura, apenas a enriquecem. Podemos mencionar, a título de 

ilustração, a chamada trilogia dos afetos: Boa noite, senhor Soares, Retrato de rapaz e O 

fotógrafo e a rapariga possuem em comum a relação de pessoas ordinárias com homens 

considerados por sua genialidade, a saber, o poeta Fernando Pessoa, o pintor Leonardo da 

Vinci e o escritor e fotógrafo Lewis Carroll. Porém, uma leitura atenta desses romances, bem 

como temos buscado evidenciar com relação às obras constitutivas da trilogia familiar do 

escritor, não se esquiva de revelar especial preocupação com a arte e o fazer artístico, 

elementos, a propósito, bem destacados na escolha das personagens sobre as quais tais obras 

versam. Subvertendo a ordem de publicação da trilogia ora analisada, temos, nos meandros da 

ficcionalização da vida de quem sabemos ser o trisavô de Mário Cláudio, herdeiro do 

fundador da Quinta das Virtudes, de seu bisavô castelhano e, por fim, na biografia de seus 

pais, a verdadeira raiz da estirpe do escritor, que brota da “subfície”108 da árvore genealógica 

marioclaudiana: a relação do artista com a arte.  

No texto de Meu Porto, Mário Cláudio, como vimos, se posiciona de maneira 

inequívoca a partir do título, propondo-se a apresentar ao leitor a cidade eleita por sua família 

e que é, também, berço das artes que ele tão bem representa. Uma vez tomada como chave 

para a leitura dos romances que compõem a trilogia familiar do escritor, o conteúdo dessa 

obra se reflete, por exemplo, em AQV, cuja linguagem rebuscada empregada na representação 

literária do período em que José Pinto de Meirelles, “o capitão barroco”, tataravô do escritor, 

chega ao Porto, aproxima-se da característica barroca da cidade onde a família se ramificou. 

Seguindo a linhagem dos descendentes das Virtudes, figura Hermínia, personagem de OPG, 

romance que favorece o diálogo travado entre a literatura e outras formas de arte, tais como a 

pintura e a arquitetura, linguagens que vimos se destacar no livro de 2001.  

Em todas essas obras, Mário Cláudio faz referência à arte por meio de automenções 

que cumprem a função de, no contexto literário, manter vivo um rigor crítico e reflexivo 

 

108 Neologismo utilizado por Mia Couto em “A carta”, crônica que remete à guerra colonial em Moçambique e 

que foi publicada no livro Cronicando, de 1991. 
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acerca da função da arte que o escritor, com a paulatina revelação do próprio rosto, produz. 

Para Dalva Calvão, ao retomar e traduzir questões artísticas de variada origem em seus 

romances, “Mário Cláudio intensifica o potencial reflexivo destas obras, amplia significações 

latentes, aponta para o leitor espaços de novas significações, possibilitando, por extensão, 

novas reflexões sobre a arte de modo geral e sobre aqueles que a realizam” (CALVÃO, 2008, 

p. 229). 

Esse “sentido crítico do diálogo interartes” (CALVÃO, 2008, p. 225), latente na 

trilogia sobre a qual nos debruçamos em nossa análise, alude à “hifologia” de que nos fala 

Barthes. A teoria marioclaudiana do texto favorece que o tecido literário entrelace elementos 

históricos e artísticos, questionando-os e, a partir desse questionamento, por sua natural 

subversão, inevitavelmente gera “um outro termo: um terceiro termo, que não seja, entretanto, 

um termo de síntese, mas um termo excêntrico inaudito” (BARTHES, 2006, p. 65). 

Assim, é pensando na ironia como esse “terceiro termo” entre a literatura e as outras 

artes, que nos voltamos ao texto de Tocata para dois clarins. Narração da biografia de 

António, Maria e de seu filho, “Rui Manuel”, não é a vida particular do cidadão portuense 

nomeado ao fim do romance – indício da presença do escritor –, nem a de seus pais, o que 

aqui nos interessa, mas aquilo que “não é imediatamente visível” e que se permite desvendar 

nos alicerces da construção textual que o “esforço de recriação” (ARON apud LIMA apud 

ALVES, 1993b, p. 14) da realidade oferece. Portanto, a “exposição do jogo ficcional”, 

exacerbada no famoso desfecho do romance, “em que o autor se confunde com uma 

personagem e relativiza a ficção”, ou na clara alusão a outras artes, como a música, evidente 

desde o título da obra, denuncia que “o escritor admite a confluência de sua própria história 

com a história narrada e exibe a distância que separa duas possíveis maneiras de se olhar para 

o mesmo passado” (CALVÃO, 2002, p. 51). Sobre esse tema, Dalva Calvão segue 

esclarecendo que  

 

por outras palavras, assumindo, nesta sua tocata textual, a tarefa do escritor 

como tarefa que, sem perder sua dimensão estética, se realiza como opção 
crítica, Mário Cláudio nos expõe o antagonismo entre possíveis movimentos 

de apreensão da história: de um lado, o melancólico e inútil lamento dos que 

viveram às cegas seu momento histórico, constituindo-se, ao mesmo tempo, 

como fantoches e vítimas do poder e, por isto, impossibilitados de ação 
crítica e incapazes de participação no presente. De outro lado, a dimensão 

questionadora de um texto que, ao se apropriar ironicamente dos discursos 

do poder e da alienação, expondo-os sem a interferência de uma voz 
abertamente contrária, se configura como provocador espelho de uma 
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recusada situação, implicitamente denunciada pelo próprio ato da escrita, 
pela prática do escritor que, na admissão final de sua relação com os 

protagonistas, radicaliza sua diferença e se anuncia como o crítico intérprete 

da perda relatada (CALVÃO, 2002, p. 51-52). 

 

 Esse “terceiro termo” irônico também se manifesta na ideia de fundação da casa, mote 

sobre o qual nos debruçamos no presente capítulo desta tese. Se o trajeto percorrido na 

trilogia que elegemos parte da fundação da Quinta das Virtudes, casa familiar do escritor, e se 

avizinha às terras galegas relacionadas à fundação da pátria portuguesa na travessia do Pórtico 

da Glória imaginada por Diego Hernández, em Tocata para dois clarins, a ideia de fundação 

se mantém, apesar do tom irônico do texto que constitui essa obra. A casa construída por 

António e Maria diferencia-se das anteriores por ser uma casa ideológica, a “pequena casa 

portuguesa”, “imagem ideal (irrealista, segundo Eduardo Lourenço) de um país feliz de viver 

imobilizado no seu sonho imperial saudosista, à margem de uma Europa obrigada a 

questionar o seu passado colonialista” (SILVEIRA, 1999, p. 13).  

A epígrafe do romance, com a menção ao discurso de Salazar exaltando “os homens 

mais que todos ilustres” que “encheram” os oito séculos do mundo português “com seus 

feitos”, de forma irônica, lança mão da voz que dominara a Pátria e o universo romanesco, 

mas, no decorrer da leitura, essa voz eloquente vai sendo deslegitimada, até chegar ao 

presente da narrativa (década de 1980), no último capítulo, quando esse tempo se confunde 

com as memórias do batismo do filho de António e Maria. Esse bebê surge de soslaio, 

contrariando, apesar da falta de palavras, a tombada potência salazarista e os ilustríssimos 

varões com que o sistema encenava a história gloriosa de Portugal. Ao final de Tocata, cai o 

ditador, reduzido à imagem de uma “múmia escanzelada” (CLÁUDIO, 1999, p. 193) e, com 

ele, vão se fragilizando o Império e o Estado Novo, ao passo que vemos emergir, da bia 

batismal, a figura da criança que, embora gestada no contexto de repressão, traz consigo o 

estigma da liberdade e da renovação, muito bem representado pela água do sacramento, que 

aceita sem estranhar. É Gaston Bachelard quem afirma que “a água é a senhora da linguagem 

contínua, continuada, da linguagem que abranda o ritmo, que proporciona uma matéria 

uniforme e ritmos diferentes” (BACHELARD, 1998, p. 193). Portanto, a velha melodia 

estridentíssima, que vagarosamente alcança seu termo (CLÁUDIO, 1992, p. 191) vai sendo 

substituída pelo gesto do filho batizado, pela ironia do artista em devir, que representa uma 

geração contrária aos antigos clarins e que se apresenta como a “poesia que se escoa da fonte” 

(BACHELARD, 1998, p. 193) da tradicional casa portuguesa de onde provém.  
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Em termos de conteúdo, essa casa ideológica, que o casal ajuda a construir, uma vez 

que está imerso na longa vaga do regime salazarista, funda-se no tom patriótico, 

megalomaníaco e grandiloquente forjado para a construção do imaginário coletivo de uma 

identidade portuguesíssima, segundo Henrique Roriz Alves “capaz de resistir aos horrores da 

guerra, que explodia pela Europa inteira naquela época” (ALVES, 2001, p. 397). Entretanto, 

em termos formais, Calvão aponta que “a história de António e Maria e de seus familiares 

confunde-se sempre com a história do país e com uma certa imagem de pátria que, como 

melodia repetitiva, forma uma espécie de fundo musical de suas vidas” (CALVÃO, 2002, p. 

50). O que Mário Cláudio faz, na escrita desta casa que é, afinal, a sua – a de seus pais –, é, 

mantendo a coerência no que diz respeito a nomes e datas da árvore genealógica de que 

descende109, reunir os estilhaços de um Portugal sob o jugo de Salazar e, a partir dessas 

reminiscências, tecer uma peça que revela sua intenção irônica justamente no fino tecer de 

“retalhos variados” que compõem a narrativa.  

Assim, a pacata vida do jovem casal e de seus familiares, a aventura da irmã de Maria 

e de seu cunhado, as personagens Lídia e Júlio, retornados de África devido à complexa 

situação dos portugueses que lá estavam após a Guerra Colonial, bem como as notícias da II 

Guerra Mundial, que assolava a Europa, são reconstituídas, em Tocata, por meio de um 

processo lúdico coerente com a estética marioclaudiana. Convém frisar que nem sempre é 

linear a menção aos fatos por parte das personagens: ao longo dos capítulos, António e Maria 

alternam-se na narrativa, que também se alterna no tempo. As personagens ora rememoram 

eventos do passado, como a lua de mel do casal, em Lisboa, ora tratam do presente, indiciado, 

por exemplo, pela expressão “decorridas quatro décadas” dos conflitos finais da II Guerra 

Mundial (1945), quando “caíam as bombas do Império do Sol Nascente, sobre tudo quanto 

[...]” (CLÁUDIO, 1992, p. 197). Antes de relembrar do nascimento e do batismo do filho, 

segundo o texto ocorrido em 1941, António e Maria mencionam a “revolução de vinte e cinco 

de Abril de mil novecentos e setenta e quatro” (Ibidem, p. 137). Essa costura da história 

particular que inevitavelmente espelha a do país e a da Europa, que as personagens explicitam 

ter em suas mãos, mas que é, afinal, a costura feita pelo próprio romance, é manifestada 

claramente na voz de Maria, que diz, nas linhas finais da obra, que “de longe a longe, a fim de 

perseverarmos, de certo modo, no nosso exercício, perguntávamos um ao outro, ‘Em que dia, 

 

109 Vale lembrar, esses são elementos importantes nos outros dois romances da trilogia, além de em Astronomia 

(2015b). 
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de que mês e de que ano, em que dia, se é que te lembras, é que foi baptizado o nosso filho?’” 

(Ibidem, p. 198). Como retrato da própria ascendência, esta obra de Mário Cláudio 

ironicamente “revela um desenho nacional inverso, configurando um esboço alegórico” 

(ALVES, 2001, p. 400) do filho (presente) que escolhe nomear os pais (passado). Henrique 

Roriz Alves segue explicando, a respeito da ludicidade contida nessa escrita emblemática, que  

 

para Benjamin, a “alegoria” torna-se a linguagem que, ao dizer o outro, 

extrai o que ficou oculto no silêncio da história, apresentando-se exatamente 

a partir de um mundo em ruínas. A alegoria mostra, então, essa possibilidade 
de um outro esboço de Nação, inscrito sob a monumentalidade de um projeto 

totalizante e unificador. [...] Por meio de um movimento deslegitimador, 

Tocata para dois clarins explicita seu combate à centralização nacional, 
exibindo fendas e fraturas. Tanto a nação como a identidade aparecem agora 

como construções fragmentadas, espaços onde as ruínas e os escombros não 

podem mais ser escamoteados (Idem).  

 

A literatura, incapaz de reescrever a história, pode, contudo, burlá-la, inscrevendo-se, 

justamente, nessas fendas e fraturas. A exemplo de suas personagens principais, que se 

entrincheiravam “ambos, assim, numa felicidade diferida, edificando como que um invisível 

dique, contra o vendaval desfeito, que se abatia, sem poupar existências, nem haveres, por 

todo o continente da Europa” (CLÁUDIO, 1992, p. 32), o texto de TPDC constrói-se na 

contramão do sistema, sem ignorá-lo, mas subvertendo-o nos detalhes, nas piscadelas de 

sentido, no avesso do bordado110. Ao invés de serem ignorados, os escombros da pátria, já 

mal sustentados pelas vozes narrativas, servem como material de reconstrução literária do 

projeto falido, e aos poucos o texto os vai subvertendo, revelando suas rachaduras sem jamais 

negar a história. Assim, em vez de alterar os fatos, em Tocata, Mário Cláudio parece 

exacerbar o sentido da verdade, expondo-se, a si próprio, no texto, e se revelando, por meio da 

biografia de seus pais, como fruto da época retratada.  

Nos nove capítulos em que se divide o livro, a narração alterna-se entre Maria, 

António e uma voz indeterminada que se posiciona, na segunda seção, como o Sistema, de 

acordo com o que afirma Maria Theresa Abelha (1993b). Nessa narração tripartida, o Sistema, 

 

110 Não podemos deixar de fazer menção a Teresa Cerdeira e seu livro O avesso do bordado. “Como num vórtice 

infinito, numa espécie de alucinação, cada livro é o eco de uma fonte cuja origem não se pode alcançar, labirinto 
sem centro e sem Minotauro, mosaico incrustado de espelhos, rosa de que sobrou o nome, abismo de 

obliquidades e de sorrisos sem gato, ou arquivo de uma conservatória em que se incluem todos os nomes em 

estado de dicionário à espera de que se perceba a pista do verbete tornado eleito (CERDEIRA, 2000, p. 18. 

Grifos da autora). 
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apesar de ter voz em apenas um capítulo, retumba como “ecos dos klaxons roufenhos, soando 

a todo o instante” (CLÁUDIO, 1992, p. 65) na narração atribuída ao casal. Contudo, é 

possível entender um desdobramento dessa tríade narrativa, que, com a lembrança da chegada 

do filho e, sobretudo, com a sua nomeação, no já mencionado processo de autorreferenciação, 

transforma o tom contido frente à castração do regime em uma fala mais lúcida e distante dele 

no tempo. Maria Theresa Abelha Alves recorda-nos de que, 

 

ao matizar os discursos memorialistas de António e Maria [...] com os 

discursos do regime e da coletividade, evidencia-se a eficácia do sistema 

sobre a mentalidade do povo. Da interação das diferentes vozes salta, numa 

cambalhota de gênio, toda a ironia de um texto que, na fotografia da casa 
portuguesa, vê “um circo inesperado, composto de heteróclitas peças” (p. 

156), com “uma múmia escanzelada” (p. 193) no centro (ALVES, 1993b, p. 

19). 

 

Assim, a discreta presença do escritor na narrativa iça a leitura para a inevitável 

reflexão pós-moderna sobre o fato de que a “mentira que por tanto tempo anestesiou um país, 

fazendo-o acreditar numa odisseia de armas e barões assinalados” não passa de “ópera buffa” 

(ALVES, 1993b, p. 19). Ao final do romance, a tríade narrativa composta por António, Maria 

e o Sistema desdobra-se em um grupo mais fluido, denotador de uma reflexão fundamental 

sobre a função lúdica da arte e sua capacidade de transformar luto em jogo, capitaneado, 

agora, pela literatura que Mário Cláudio, pseundônimo do civil Rui Manuel, metonimiza. 

Portanto, por meio dessa estratégia narrativa, ao reproduzir o discurso de um tempo que se 

quer negar, mas não esquecer, o romance, ironicamente, fissura a razão sobre a qual se assenta 

a ideologia reproduzida, desvelando a ficção dos gigantes nacionais que, contudo, não passam 

ilesos pelo questionamento feito por Maria e que ecoa, como um réquiem, por todo o 

romance: “Acha que fomos, na realidade, tão grandes? (CLÁUDIO, 1992, p. 76). Como 

metáfora do Regime, a Exposição do Mundo Português surge como uma resposta pronta 

(apesar de prévia, no romance) à pergunta da personagem, já que “em breve”, com o término 

quer do evento, quer do período ditatorial, “tudo aquilo que nos rodeava se extinguiria, 

também, nas chamas cinematográficas, que ocupavam, de ponta a ponta, o écran da 

existência” (Ibidem, p. 66). 

Apontaremos adiante, seguindo a proposta apresentada nas anteriores análises deste 

capítulo, um quadro estrutural das partes em que a obra se divide, mas, diferentemente do que 

já foi feito, indicaremos os temas de cada uma dessas seções sem a preocupação de paginá-
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las. Isso se deve ao fato de que a nossa leitura de Tocata não condisse, exatamente, com a 

ordenação temática observada em sua documentação, a que tivemos acesso no Centro Mário 

Cláudio. Por esse motivo, pensamos ser mais proveitoso indicar os assuntos abordados em 

cada capítulo respeitando a ordem das fichas, mas alertando para o fato de que, apesar de 

todos os assuntos comporem os capítulos, a ordem indicada nem sempre prevalece no 

romance.  

 

Quadro 4: Estrutura de Tocata para dois clarins 

I – O casal (voz de Maria) 

O Palácio de Cristal 

Edifício 

Festa dos Bombeiros 

Cortesias 

O Verão de 1936 

O Estado Novo 

Guerra de Espanha 

França 

Itália 

Inglaterra 

EUA 

António 

Passado 

Presente 

Maria 

Passado  

Presente 

Namoro I 

Encontro 

Corte 

Namoro II 

Janela 

Sogros 
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Cinema (1936 – 1939) 

Toilettes 

O início da 2ª Grande Guerra 

Namoro III 

Pedido de casamento 

Passatempos 

Preparativos do casamento 

 

II – Preparativos do centenário (voz de Nós [voz do Sistema, segundo ALVES, 1993b]) 

O outro Infante de Sagres 

O gabinete 

O quotidiano 

O discurso 

A grei 

A paisagem 

As gentes  

O passado 

António Ferro 

O futurismo 

A política do espírito 

O fascismo 

Os artistas 

Os contras 

Os prós 

Os indiferentes 

Os arquitectos 

Cristino da Silva 

Cottinelli Telmo 

Leopoldo de Almeida 

Os pintores 

Almada Negreiros 

Jorge Barradas 



192 

 

 

 

Lino António 

Os escultores 

Canto da Maya 

Barata Feyo 

Martins Correia 

 

III – A viagem de núpcias (voz de António) 

O casamento 

O lanche 

O ramo de camélias 

A partida 

O Flecha de Prata 

Lembranças de namoro 

Coimbra 

A noite de Novembro 

O “Francforte de Santa Justa” 

O quarto 

As manas do Porto 

A Baixa lisboeta 

Os primos do Porto 

O encontro 

Uma noitada no “Luso” 

Projectos de futuro 

A Boca do Inferno 

A linha do Estoril 

Os estrangeiros 

O Casino do Estoril 

A Exposição do Mundo Português 

Os pavilhões 

Os indígenas 

A grandeza pátria 

As fotografias 
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Ele 

Ela 

A capital 

 

IV – Os heróis (voz de António) 

O trabalho de António 

O estabelecimento 

O avô 

Os tios 

Afonso Henriques 

O rei 

Guimarães 

A estátua 

O infante de Sagres 

O solitário 

Sagres 

A persistência  

O trabalho de António 

A guerra 

A mulher 

O filho que vem 

Vasco da Gama 

O mar 

As Índias  

A tenacidade 

Afonso de Albuquerque 

A administração 

O império 

Portugal 

O trabalho de António 

A gravidez de Maria 

O parto 
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O filho nascido 

 

V – Os sacerdotes da pátria (voz de Nós) 

A família I 

Os três 

O primeiro mês 

O futuro 

A nação I 

A guerra 

O salvador 

O futuro 

O império I 

O passado 

Os cinco continentes 

A eternidade 

A família II 

Os três 

O segundo mês 

O filho 

A nação II 

A guerra 

O salvador 

O futuro 

O império II  

O passado 

Os cinco continentes 

A eternidade 

Deus 

O Cristo de Ourique 

Santo António de Lisboa 

Nossa Senhora de Fátima 
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VI – A ida para África dos cunhados (voz de Maria) 

A decisão 

Freixo-de-Espada-à-Cinta 

A mudança de vida 

O futuro 

A partida para África 

Preparativos 

Adeuses 

A viagem 

A estadia I 

Emprego 

Aforro 

A construção da casa 

A estadia II 

A casa 

O casamento da filha 

Algumas nuvens 

Notícias de África I 

As cartas 

Os temores 

A determinação 

Notícias de África II 

Os temores 

O 25 de abril 

Terra quente 

A independência 

A angústia 

O pânico 

A fuga 

 

VII – O regresso da irmã (voz de Maria) 

A fuga das mulheres 
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A bagagem  

Luanda 

O voo 

A defesa da casa 

O reduto de Júlio 

Tiroteio 

As tréguas 

A carga de haveres 

O piano 

Os móveis 

O adeus à casa 

Vida nova I 

Luanda 

O voo 

A chegada  

Vida nova II 

A reunião 

A casa dos pais 

Trás os Montes 

O sonho de África 

O Cubal (província de Angola) 

O eldorado 

Terra em chamas 

A horta 

As doenças 

A morte de Lídia 

A morte de Júlio 

 

VIII – O desmontar da exposição (voz de Nós, tempo passado)* 

Os pavilhões 

A história 

A terra 



197 

 

 

 

Os costumes 

As estátuas 

Os heróis 

Os santos 

Os artistas 

Os mapas 

África 

Ásia 

América 

Oceania 

As legendas 

Os títulos 

Os nomes 

Os textos 

As intempéries 

A chuva 

O vento 

A humidade 

Os saudosistas 

Os namorados 

As casas 

Os solitários 

 

* Convém informar que, na consulta feita ao material manuscrito relativo ao romance, 

encontramos um bloco de fichas separado dos demais, que, em algum momento da 

construção da obra, foi pensado para ser o oitavo capítulo, de modo que se somariam dez 

capítulos. A título de curiosidade, essa parte omitida seria organizada de acordo com os 

seguintes temas: 

O IMPÉRIO SOBREVIVENTE OU AS ALEGORIAS (vós de Nós) 

Madeira 

O território 

As gentes  
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As marcas portuguesas 

Açores 

O território 

As gentes 

As marcas portuguesas  

Cabo Verde 

O território 

As gentes 

As marcas portuguesas 

Guiné 

O território 

As  gentes 

As marcas portuguesas 

Angola 

O território 

As gentes 

As marcas portuguesas 

Moçambique 

O território 

As gentes  

As marcas portuguesas 

Timor 

O território 

As gentes 

As marcas portuguesas 

Macau 

O território 

As gentes 

As marcas portuguesas 

São João Baptista de Ajuda 

O território 

As gentes 

Figura 41: Página manuscrita indicando a estrutura 

primária de Tocata, onde ainda constava o capítulo sobre o 
império sobrevivente nas colônias portuguesas. Atente-se 

para a ironia indiciada pela repetição do “território”, das 

“gentes”, apesar das “marcas portuguesas” deixadas em 
cada uma dessas unidades. 

Fonte: Acervo pessoal. Material fotografado com 

autorização no Centro Mário Cláudio. 
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As marcas portuguesas 

 

IX – O ano de 1941/ Agora (Voz de António/ Maria) 

Os detritos 

O gesso  

A madeira 

O papel 

Preparativos do Baptizado 

O vestido 

Os convites 

A festa 

O 25 de Abril 

Os militares 

O povo 

Marcelo Caetano 

A guerra 

Os Aliados 

O Eixo 

Os americanos 

A morte de Salazar 

A doença 

A agonia 

A morte 

A insegurança das ruas 

Os buracos 

Os assaltos 

A degradação 

Pearl Harbour 

Situação 

O ataque 

O 7 de Dezembro de 1941 

O Baptizado 
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O 7 de Dezembro de 1941 

A cerimónia e os presentes 

Rui 

 

Legenda: Em negrito: título do capítulo; (entre parênteses): indicação da voz narrativa; em itálico: 

partes temáticas de cada capítulo. 

   

 Conforme mencionamos, o texto de Tocata para dois clarins é construído como um 

palimpsesto de elementos variados, dos quais destacamos, em nossa análise, a costura que ata 

literatura e outras artes – tais como o cinema, a fotografia, a escultura e a música – com a 

meada da ironia. Acerca dessa questão, Dalva Calvão afirma que  

 

nesta biografia, o diálogo com outras formas de expressão artística começa a 
se evidenciar pelo próprio título, no qual a forma musical evocada, 

tradicionalmente criada para teclados, órgão, cravo ou piano, aparece 

provocadoramente modificada para “dois clarins”, numa espécie de 

dissonância que a forma e a temática do romance parecem explicar. O título 
remete-nos para outros sentidos de tocata, relacionados ao seu uso para 

instrumentos de sopro, dentre os quais o clarim, instrumento identificado 

com estridentes sinais militares, imagem de disciplina e rigor certamente 
apropriada ao regime ditatorial a que o romance se refere. Além da música, 

encontramos ainda referências à fotografia e ao cinema, a primeira várias 

vezes evocada, pelos narradores, em seu duplo papel: o de manter vivo o 
passado na imagem fixada e o de a testar justamente a perda definitiva deste 

mesmo passado, no confronto da imagem com a realidade. E o cinema 

pontua parte do percurso existencial dos nostálgicos narradores, entrevisto 

como modelo de comportamentos e de moda que, exportado pelos grandes 
estúdios da América, passa a ser assimilada pela juventude romantizada de 

todo o mundo. Além disto, este romance mantém vivo o diálogo com o 

próprio texto, através das referências inequívocas a Camões e a Fernando 
Pessoa (CALVÃO, 2008, p. 34-35). 

 

A longa citação oferece-nos ferramentas para que pensemos, especificamente em 

Tocata, nas relações interartísticas que buscamos verificar nas obras constitutivas do percurso 

autobiográfico de Mário Cláudio. O escritor frequentemente destaca essas relações nas obras 

de sua autoria, revelando uma postura coerente frente ao trabalho da escrita. No que diz 

respeito ao tecer das casas representadas em A Quinta das Virtudes, Tocata para dois clarins 

e O Pórtico da Glória, as dicotomias e os múltiplos processos lúdicos que esses textos 

oferecem confirmam o aspecto barroco da estética marioclaudiana.  
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Quanto ao romance sobre o qual nos debruçamos aqui, tomemos o seu título como a 

primeira dicotomia a ser discutida. Ora, se há, conforme explicita Calvão, uma deturpação do 

sentido da tocata, que ironicamente se desvia dos originais instrumentos de corda para a 

acepção relacionada aos de sopro, podemos entender que, na revelação final da narrativa, o 

ruído estridente dos dois clarins, representantes, em sua estrondosa alienação, do regime 

ditatorial, se cala diante da presença do filho, que aponta, nessa espécie de assinatura final, 

não apenas à biografia deslocada do escritor, mas, principalmente, a um elogio feito tanto à 

liberdade (“ficando a chamar-se, assim, como tínhamos escolhido, [...]” [CLÁUDIO, 1992, p. 

199]) quanto à escrita, à arte da palavra, ao trabalho da mão que escreve (“[...] Rui Manuel” 

[Ibidem], nome de batismo do escritor Mário Cláudio). O texto, afinal, relacionando escrita e 

música, brinca com os sentidos da tocata, indicados por Dalva Calvão, pois é apropriando-se 

dos clarins da ditadura que o escritor compõe a sua biografia deslocada, retorcendo o som dos 

alto-falantes e transformando-o pelo toque da literatura, que usa as mãos, não o sopro, para 

trabalhar: Tocata para dois clarins. Ao final, António e Maria, escapando à ordem do 

Sistema, finalmente são capazes de fazer valer sua escolha, e esse ato de liberdade, se não é 

tomado para modificar suas vidas, aponta para as mudanças que afetarão as gerações futuras, 

representadas pelo filho batizado. A propósito, o escritor que se autorreferencia radicaliza o 

ato de liberdade ao optar, em seu ofício, pela renomeação, uma vez que não assina suas obras 

como Rui Manuel, nome de batismo, mas como Mário Cláudio, este que nos olha “um pouco, 

mas um pouco, apenas, de soslaio” (CLÁUDIO, 1992, p. 199), e que se revela na fratura da 

história de seus antepassados nesta cena que é a gênese não apenas da escrita autobiográfica, 

mas, sobretudo, da subversão pela literatura. 

Além do título, a música surge em diversas passagens de Tocata, seja elemento 

referenciado, seja colaborando com a musicalidade do texto. Logo no primeiro capítulo, a 

festa dos Bombeiros no Palácio de Cristal, que acompanhamos na narração da jovem Maria, 

tanto auxilia na reconstrução textual do antigo aspecto do edifício, feito a partir de uma 

minuciosa pesquisa levada a cabo pelo escritor (ver Figura 42), quanto colabora no sentido de 

incorporar um fundo musical grave à leitura, coerente com o período que a personagem então 

vivenciava. O frescor da juventude de Maria encontra limites estabelecidos nas ondas sonoras 

emitidas pelo “órgão solene, a cujo teclado eu imaginava ir sentar-se, de cada vez, o 

misantrópico Capitão Nemo, tentando esquecer-se do ódio que nutria contra os homens que 

fazem as guerras” (CLÁUDIO, 1992, p. 12) ou pelos “primeiros compassos do paso-doble 
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Valencia” (Ibidem, p. 13), estilo musical de origem espanhola muito usado em touradas e 

desfiles militares.  

 

 

Figura 42: Ficha manuscrita da documentação de Tocata para dois clarins. 
Fonte: Acervo pessoal. Material fotografado com autorização no Centro Mário Cláudio. 

  

O texto ainda assume características sonoras no excerto em que Maria narra o 

momento em que se fechava “a janela, a dias certos, sobre as fases do nosso encontro, e era, 

então, reconheço eu, que o sonho se inaugurava” (CLÁUDIO, 1992, p. 24). Estando interdita 

aos encontros com seu amado, a moça traçava, mentalmente, 

 

o retorno do António, até às áreas da sua vida, os rápidos passos, que iam 

ecoando, até se perderem, na calçada portuguesíssima, o longo lamento do 

eléctrico, quase vazio, velozmente disparado, sobre os trilhos, o rangido da 

cama, por fim, no quarto silencioso, que haveria de o receber (Idem). 

    

Em sintomático sentido de subversão, a aguda musicalidade do “portuguesíssimo” 

regime salazarista ecoa nos adocicados sonhos de Maria, amolecendo-se em aliterações e 

assonâncias que cumprem a função de manter o namoro “imperturbado por uma girândola de 
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notícias que, pelos jornais e pela rádio, atingiam o casulo que nos fabricáramos” (Ibidem, p. 

26). O texto lança mão, portanto, de estratégias criativas que, utilizando a mesma linguagem 

musical que caracteriza o regime fascista, o transgredem na vida particular das personagens.  

Outra passagem em que a irônica musicalidade do texto se destaca diz respeito a uma 

noite de novembro, durante a viagem de núpcias do casal, quando lemos: 

 

A pátria secreta estava connosco, entretanto, naquelas primícias da profunda 

ternura, que nos consagrávamos, como se uma tocata interminável, composta 

para dois clarins, nos houvesse guardado, por séculos e séculos. Apontados 
pelo destino, na Europa desmembrada, íamos obedecendo, os dois, às vozes 

que nos chefiavam. E já o cio nos atirava, enfim, para os braços um do outro, 

sem que cessássemos de capitular, pobres de nós, perante o desenho 
geométrico, em irresistíveis agudos, de melodia metálica (CLÁUDIO, 1992, 

p. 65). 

 

 A conjunção carnal fica sujeita aos clarins do regime, uma vez que o “texto musical 

estridentíssimo” (Ibidem, p. 191), que marcara a vida em comum de António e Maria, “ao 

longo de trinta e dois anos, tristonhos e ermos, mas rigorosos e seguros, tocata para dois 

clarins” (Idem), lhes causa um furor capaz de abafar o “véu romanticíssimo” (CLÁUDIO, 

1992, p. 64) de Coimbra, cidade onde desembarcaram para passar sua noite de núpcias. Desse 

modo, o som da intimidade não se sobrepõe à ensurdecedora sensação de permanente 

vigilância e, nesse inevitável casamento com a Pátria, António e Maria não são capazes de 

escapar aos “terríveis agudos”, aos “ecos dos klaxons roufenhos”, nem ao “desenho 

geométrico” (CLÁUDIO, 1992, p. 65), elemento plástico inserido na narrativa que nos remete 

à bandeira da União Nacional, partido conservador que fortalecia o Estado Novo. Essa 

sugestão pode ser entendida a partir da menção a elementos dos hotéis que o casal frequentara 

em sua lua de mel: as “mesas quadrangulares, cobertas pelo mais alvo dos atoalhados” 

(Ibidem, p. 64), e a “sala de pavimento de mosaico poligonado” (Ibidem, p. 65). Tal bandeira 

é formada por um quadrado maior azul, sob um quadrado branco que contém cinco escudetes 

assemelhados a polígonos, em forma de cruz de Santo André, como o Brasão de Armas de 

Portugal.  

 Outro importante “retalho” com que Mário Cláudio tece o texto de Tocata para dois 

clarins é a fotografia. Maria Theresa Abelha Alves contextualiza, em seu texto sobre a 

“fotografia da memória” que o romance dá a ver, que o escritor se vale dos dois narradores 

principais, António e Maria, para, “reconhecendo que cada intérprete fotografa a realidade 
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criando dela imagens que retém na memória”, recordar, “interfaciados com a saga portuguesa, 

fatos de suas vidas particulares” (1993b, p. 14). A crítica segue recordando-nos de que  

 

rememorando esse tempo e a propaganda ideológica incutida em ambos, 

António e Maria selecionam fotografias de sua aventura pessoal e, com elas, 

fornecem flashes historiográficos, filtrados, reformulados e ultrapassados 

pelas águas de Mnemósine, transformados, portanto, em ficção. Pela escolha 
da fotografia, no que ela tem de “particular absoluto” e de “contingência 

soberana”, reencenam a “Ocasião, o Encontro, o Real, na sua infatigável 

expressão”, de modo que a ficção e a realidade se mesclam na harmonia 
dessa tocata que é o romance. Não se deve olvidar que “a Fotografia tem 

com a História a mesma relação que o biografema com a biografia” (Ibidem, 

p. 16).  

  

A análise de Abelha leva-nos a entender a fotografia relacionada à memória das 

personagens e, por extensão, às memórias do escritor que se autoreferencia em Tocata para 

dois clarins. Sabemos que o processo de escrita de Mário Cláudio passa por um meticuloso 

estudo e que não é raro que seu texto faça remissões diretas ou indiretas a imagens da cultura. 

Sendo Tocata um romance de cunho familiar, é interessante pensarmos como as fotografias e 

as memórias guardadas pela família do próprio escritor não só lhe serviram como material de 

pesquisa, mas também devem ter funcionado como acesso a espaços bastante particulares da 

própria história. O resgate da memória, ação que vemos acontecer, por exemplo, no gesto 

empreendido por António de recolher objetos guardados no “fundo de uma velha caixa de 

suspensórios” (CLÁUDIO, 1992, p. 61), nessa medida, reflete o gesto do filho escritor, que, 

recolhendo as memórias familiares necessárias à escrita da obra, se associa ao método 

proustiano de perceber, no resgate de objetos materiais, a imaterialidade da arte111. Se a 

fotografia não é capaz de reconstruir aquilo que representa, ela atesta a veracidade dos fatos 

registrados e “autentica o passado que, depois, a memória, esta sim, proustiana, incumbir-se-á 

de resgatar” (ALVES, 1993b, p. 16). A literatura de Mário Cláudio vem em socorro do filho, 

Rui Manuel, e conduz os fatos registrados por renovados caminhos criativos, ficcionais, 

fazendo do espaço de formação familiar a tela112 onde a história – a sua, a de seu país – ganha 

novas cores.  

 

111 Ver capítulo sobre “Os signos da arte e a essência” em DELEUZE, 1987. 

 
112 Sugere-se atentar para o fato de que, em alemão, “bildung” significa formação, educação (não esquecer o 

conceito de “bildungsroman”, romance de formação), e “bild” significa foto, tela.  
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Maria Theresa Abelha sugere ainda que a fotografia, sendo a arte que cristaliza a 

sabedoria grega (que, reconhecendo a supremacia da visão entre os sentidos, faz derivar de 

pháos [luz] a palavra phantásia [imaginação]), “permite o olhar competente, instigando o 

pensar, convocando a fantasia, a imaginação, a memória” (ALVES, 1993b, p. 16). Como na 

obra de Proust, as fotografias em destaque em Tocata não se voltam à “exposição da 

memória”, mas ao “aprendizado dos signos” (DELEUZE, 1987, p. 4) e, pela via desse 

aprndizado, à “busca da verdade” (Ibidem, p. 3). Nessa linha, recuperamos a ideia barthesiana 

do “terceiro termo” para ratificarmos, com Gilles Deleuze, que “o mundo da Arte é o último 

mundo dos signos; e esses signos, como que desmaterializados, encontram seu sentido numa 

essência ideal” (Ibidem, p. 14).  

Desse modo, o cardápio do jantar de núpcias, o guia oficial da Exposição do Mundo 

Português, o livro em que se registra a “história do bebé” e mesmo os retratos guardados na 

caixa de lembranças de António auxiliam na construção da narrativa, funcionando duplamente 

como gatilho de memória da personagem e como dispositivo gerador das imagens que o texto 

evoca. Se a caixa, bem como as demais fotografias e menções a filmes, que se destacam no 

decorrer do romance, guardam “uma espécie de privativa história universal” (CLÁUDIO, 

1992, p. 79), uma vez que as personagens, submersas na ditadura salazarista, não conheciam 

outra realidade senão a que se lhes apresentava, o texto lança mão dessas materialidades para 

colorir a narração de memórias em preto e branco.  

Se alguns lugares da cidade do Porto são reconstituídos em Tocata, como o Palácio de 

Cristal, o álbum de memórias do casal, que folheamos através da leitura, possui, como 

testemunha de sua época, “fotografias terríveis”, que descrevem, por exemplo, londrinos 

“edifícios esventrados, com uma pequena população, no primeiro plano, removendo 

destroços”, ou Hitler desfilando “em Paris, com o Arco do Triunfo, lá ao fundo” (CLÁUDIO, 

1992, p. 28-29), ou ainda uma “ilustração, retirada do açafate do tricô, na qual se observavam 

populações assombradas, de máscara de gás afivelada, corpos requeimados, vítimas da 

deflagração das bombas incinerárias” (Ibidem, p. 92). Há, por outro lado, retratos particulares 

que “constituem a prova visível, diria quase imemorial, daquela viagem de núpcias” (Ibidem, 

p. 77), e que revelam o gesto do autor de fotografar, com seu texto, a imagem de seus pais. 

Portanto, o que o próprio Mário Cláudio, nas fichas relativas à construção do romance 

(Figuras 43 e 44), indica serem fotografias por escrito da mãe e do pai, surgem, na voz de seu 

narrador, 
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num papel recortado, que o tempo, apesar de tudo, não tingiu do proverbial 

amarelo mitológico. E relembro-me, assestando a desmedida máquina 
“Kodak”, em pleno Terreiro do Paço, a fim de colher, da Maria, a imagem 

que a retenha, em Lisboa, nos finais desse Novembro, soalheiro e 

frigidíssimo, de mil novecentos e quarenta. Fica ela, a sorrir, com o casaco 
que era, não me esqueço, de um bege bastante claro, evidentemente 

orgulhosa do toque cor-de-chocolate, que tinha uma aba estreitinha e um 

penante discreto, de faisão, quase à maneira de um guarda-florestal. Miúda e 

delgada, com invejável vigor, quando se trata de percorrer uma légua, em 
busca da textura certa de uma fita de nastro, conservo-a retratada, assim, 

como gosto de a ver. [...] E eis que me examino, a mim, na chapa que, no 

mesmo lugar e na mesma altura, a Maria bateu, abrigado no sobretudo 
pesadíssimo, com um chapéu derrubado, por cima do sobrolho, no melhor 

estilo Charles Boyer. [...] Por detrás de nós, em cada um dos dois 

quadradinhos de cartolina envernizada, adivinha-se o Cais das Colunas, ao 
morrer da tarde outonal, com uma azáfama de cacilheiros atarracados, que 

vão lançando, para o ar transparentíssimo, a sua mancha de fumo espesso, de 

um pardo fuliginoso (Ibidem, p. 77-79). 

 

 

 
 

 
Figuras 43 e 44: Fichas manuscritas da documentação de Tocata para dois clarins. 

Fonte: Acervo pessoal. Material fotografado com autorização no Centro Mário Cláudio. 
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Apesar de sobreviverem ao “amarelo mitológico”, porque são figuras pertencentes à 

realidade, ou, ao menos, que a ela se ligam de maneira coerente, a descrição das fotografias 

colore o texto em sépia reiterando os tons de bege, cor-de-chocolate e o aspecto outonal da 

paisagem, elementos que conferem materialidade ao narrado. Entretanto, o resgate dessa 

memória faz com que António, no presente da narrativa, atualize os sentimentos suscitados 

pela fotografia, e, como que novamente iluminado, lança-se ao criativo gesto de fotografar. O 

resgate da memória que a fotografia proporciona fez com que ele, então, se “implantasse, de 

novo, defronte de minha (sua) noiva, ajustando o diafragma, medindo a distância, prevendo a 

incidência da luz” (CLÁUDIO, 1992, p. 79); enfim, é como se, manipulando antigas 

fotografias de um “tempo perdido”, António se apercebesse de ter encontrado um “tempo 

redescoberto”. Assim, a importância da fotografia em Tocata remete-nos a Deleuze, quando 

este nos mostra que  

 

o tempo redescoberto, em seu estado puro, está contido nos signos da arte. 

Não se deve confundi-lo com outro tempo redescoberto, o dos signos 
sensíveis, que é apenas um tempo que se redescobre no seio do próprio 

tempo perdido, e que também mobiliza todos os recursos da memória 

involuntária, dando-nos uma simples imagem da eternidade. Como o sono, a 
arte está para além da memória e recorre ao pensamento puro como 

faculdade das essências. O que a arte nos faz descobrir é o tempo tal como se 

encontra enrolado na essência, idêntico à eternidade. O extratemporal de 
Proust é esse tempo no estado de nascimento e o sujeito-artista que o 

redescobre. Por essa razão, podemos dizer com todo o rigor que só a obra de 

arte nos faz redescobrir o tempo: a obra de arte é “o único meio de 

redescobrir o tempo perdido”. Ela porta os signos mais importantes, cujo 
sentido está contido numa complicação primordial, verdadeira eternidade, 

tempo original absoluto (DELEUZE, 1987, p. 46-47).   

 

 A importância da obra de arte, aliás, é destacada em Tocata de maneira bastante 

irônica nos momentos em que os artistas portugueses são convocados a preparar Lisboa para 

os festejos do “duplo centenário da Pátria, o da fundação da nacionalidade e o da restauração 

da independência nacional” (CLÁUDIO, 1992, p. 47)113. Tendo a Exposição do Mundo 

Português como o marco dessas comemorações, grandes escultores, como Canto da Maya e 

Barata Feyo, pintores renomados como Almada Negreiros e Jorge Barradas, além de 

arquitetos de relevo, dos quais podemos mencionar Leopoldo de Almeida e Cristino Silva, são 

convocados ao texto para a “caleidoscópica construção” (Ibidem, p. 106) do período retratado. 

 

113 Respectivamente, 1140 e 1640. 
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Entre outros, são esses os nomes responsáveis por dar corpo aos desejos da política do 

espírito, idealizada pelo secretário de Propaganda Nacional do governo salazarista, António 

Ferro, responsável pelo programa ideológico do sistema quanto à educação cultural. 

Valorizando a tradição popular, o passado e com vistas ao futuro pátrio, esses artistas, diz-nos 

o romance, “absorvem este território variegado, em cores e em matizes, em massas e em 

volumes, e é uma nova Idade de Oiro que ocorre, por efeito da aplicação do seu talento 

genesíaco” (CLÁUDIO, 1992, p. 43).  

Valendo-se desse discurso, o texto de Tocata para dois clarins empreende a 

reconstrução da Exposição, aludindo, por exemplo, ao conjunto arquitetônico do pavilhão da 

Honra e de Lisboa, assinado por Luís Cristino da Silva. O texto descreve a arquitetura do 

pavilhão como um 

 

corpo imponente, do qual se destaca uma torre quadrangular. Apresenta-se 
esta decorada, numa das suas faces, com o brasão da Cidade, a nau e os 

corvos, e rematada, no topo, por uma agulha, de gótico modelo. Domina a 

massa predominante um precioso diadema, como que em bilros de pedra, 
com a esfera e com a cruz, arraigados símbolos da expansão lusitana, por 

terras de além-mae e, sobre o pináculo, orgulhosamente se implanta uma 

nave de ferro. Disseminadas por todo o conjunto, ler-se-ão várias legendas 

inspiradoras, “Lisboa rainha do Ocidente cabeça e coroa de Portugal”, “Nós 
demos ao velho mundo novos mundos”, “Somos pátria e nação há oito 

séculos” (Ibidem, p. 48-49). 

 

 

Figura 45: Pavilhão da Honra e de Lisboa, assinado pelo arquiteto Luís Cristino da Silva. 

Fonte: https://cutt.ly/2nQ4aFt. Acesso em: 7 jun. 2021. 

https://cutt.ly/2nQ4aFt
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Outra obra arquitetônica a que o texto de Tocata faz referência é o “triunfal Padrão dos 

Descobrimentos, que pretende homenagear o gênio do Infante Dom Henrique e daquela 

plêiade de homens que, sob o seu comando, tornaram Portugal infinito, levando-o a espalhar a 

luz da Fé da Civilização” (CLÁUDIO, 1992, p. 49). O tom ufanista que possui a voz do 

Sistema descreve o monumento executado por Cottinelli Telmo e esculpido por Leopoldo de 

Almeida 

 

como a proa de uma barco, com três velas verticais, continuadas num painel 
quadrangular, sobre o qual se bordaram as armas do Rei Dom João I. E, ao 

longo das amuradas, agrupar-se-á a multidão dos construtores do Império, 

agigantadas figuras, [...], mareantes e guerreiros, monges e físicos, 
capitaneados pelo fundador da Escola Náutica de Sagres, o qual, exibindo e 

sustentando uma caravela, na mão direita, e exibindo um mapa, na esquerda, 

imperturbavelmente sonda o horizonte a conquistar (Ibidem, p. 49-50). 

 

 

Figura 46: Padrão dos descobrimentos, de Cottinelli Telmo e Leopoldo de Almeida. 

Fonte: http://www.padraodosdescobrimentos.pt/pt/evento/fotografos-do-mundo-portugues-1940/. 

Acesso em: 17 ago. 2021.  

 

http://www.padraodosdescobrimentos.pt/pt/evento/fotografos-do-mundo-portugues-1940/
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Além dos arquitetos, a narrativa cede espaço aos escultores, dos quais evidenciamos 

Canto da Maya e o grupo escultórico formado por Dom Manuel I, Vasco da Gama e Pedro 

Álvares Cabral, “numa evidente alusão às duas inapagáveis efemérides, na epopeia do 

conhecimento do Mundo, que foram a descoberta do caminho marítimo da Índia e o 

achamento do Brasil” (CLÁUDIO, 1992, p. 53).  

 

 

Figura 47: D. Manuel, Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral, 1940. Escultura de Canto da Maya. 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Canto_da_Maia. Acesso em: 7 jun. 2021. 

 

Chamamos especial atenção para o fato de que a escultura que ilustra a imagem de 

capa da edição em uso de Tocata para dois clarins é, também, de autoria de Canto da Maya. 

Nesse sentido, a longa descrição da obra em que se destacam D. Manuel, Gama e Cabral, 

empreendida no segundo capítulo do romance, seguida de uma análise crítica da mesma, 

embora possuidora do tom pedante atribuído ao Sistema, vai ao encontro da escultura da capa, 

como se elas se mirassem em “um espelho [...] da transcendente realização de Portugal” 

(CLÁUDIO, 1992, p. 54).  Se a voz do Sistema destaca o monumento do trio como sendo 

“uma das peças mais admiradas, dentre as que constituem abundantíssimo acervo” (Ibidem, p. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Canto_da_Maia
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52), é a obra que retrata o casal satisfeito em sua intimidade, em que o “olhar de soslaio” se 

faz presente, o que a voz do texto ressalta, dando-lhe o espaço da capa como destaque e 

relembrando-nos, leitores, de que o romance se funda no viés, no silêncio subversivo dos 

amantes, assim como na careta da criança batizada.  

 

Figura 48: Ernesto Canto da Maya. Baiser. Imagem constante na capa da edição em uso de Tocata 

para dois clarins. 

Fonte: https://cutt.ly/6nQ45aK. Acesso em: 7 jun. 2021. 

 

Contrapondo-se aos grupos escultóricos de temática heroica, encontram-se, espalhadas 

pelo romance, referências a imagens mais relacionadas ao contexto familiar que ele traduz, 

para além das questões pátrias. Somando à obra mencionada anteriormente, que alude ao casal 

formado por António e Maria, no quinto capítulo da obra, a família, agora completa com a 

presença do filho, confunde-se com “um desses grupos escultóricos, [...] de estrutura cônica, 

que representam o básico agregado familiar, com que se andam ornamentando, por 

encomenda oficial, os parques públicos do País” (CLÁUDIO, 1992, p. 103). Como que 

https://cutt.ly/6nQ45aK
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cientes de ter atendido a uma ordem do Sistema, cuja pedagogia se baseava, entre outros, na 

propaganda ideológica expandida pela arte, António, Maria e o filho se veem retratados nas 

estátuas encomendadas, bem como se miram na “imagem da Sagrada Família, que transitava, 

com reverência, de lar em lar” (Ibidem, p. 117). Desse modo, o sangue da criança, “temperado 

pelos genes de outras etnias europeias, descarregadas na taça da portugalidade, era 

predominante e caracteristicamente lusitano” (Ibidem, p. 109), sendo tratado como mais uma 

evidência da grandiosidade portuguesa.  

 

Figura 49: A família, de Leopoldo de Almeida. 

Fonte: https://cutt.ly/xnQ7i2a. Acesso em: 7 jun. 2021. 

 

O pai, integrando a criança ao clã de grandes portugueses que o Regime exigia, julga 

ver que “o menino sorria [...] enquanto a Emissora Nacional ia transmitindo, com notável 

regularidade, excetos do mais recente discurso de Sua Excelência, o Senhor Presidente do 

https://cutt.ly/xnQ7i2a
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Conselho, Doutor António de Oliveira Salazar” (CLÁUDIO, 1992, p. 108-109). O sorriso do 

filho parece ir ao encontro das faces satisfeitas retratadas na capa do romance, e não podemos 

deixar de associar esses sorrisos a ironia do discurso de Mário Cláudio, que, recompondo, em 

Tocata, a atmosfera salazarista, ao reconstituir esses ideais, lança mão de uma virada em que 

a literatura, apropriando-se do léxico do Regime, subverte-o, implodindo seus sentidos. O 

texto, sendo fiel aos valores bem quistos pela pátria, dribla-os em sua própria tessitura, 

expondo, nos variados retalhos artísticos que usa em sua composição, que “a arte é a 

finalidade do mundo” (DELEUZE, 1987, p. 50).  

Como representante dos “varões do século vinte” (CLÁUDIO, 1992, p. 86), António 

busca se espelhar, nas variadas áreas de sua vida, nos heróis da pátria portuguesa. A 

personagem assimilou com presteza o ensinamento de que “no peito de cada criança, a flor do 

devotamento a seus antepassados deverá ser implantada, para que, com ela, maravilhosamente 

cresça” (CLÁUDIO, 1992, p. 40). De regresso ao Porto114, António retoma suas atividades na 

drogaria familiar e, prenhe da ideologia marcada pela Exposição, que visitara em sua lua de 

mel, reconhece-se como descendente dos heróis “que talharam as vagas, em todos os 

sentidos” (Ibidem, p. 89), concebendo-se como um mosaico de “barões assinalados”, como 

diria Camões. Entretanto, a narrativa, mais uma vez, mina qualquer possibilidade de heroísmo 

pátrio, revelando um António que, como o pai responsável por “alicerçar uma tribo” (Ibidem, 

p. 93), pretendendo equiparar-se a D. Afonso Henriques, fundador da Pátria portuguesa, 

revela-se senão como um ídolo de pés de barro, impotente diante do parto de próprio filho.  

Por fim, destacamos a Exposição do Mundo Português, cuja montagem e 

desmontagem acompanhamos no romance, e que funciona como eficiente metáfora de um 

movimento que, com o tempo, foi sendo deslegitimado. Ao exibir as fraturas da guerra, as 

falhas do Regime e a sintomática doença do ditador, o romance sustenta a prática da 

desconstrução “na articulação entre a desmontagem da Exposição e o retorno dos colonos 

ultramarinos” (ALVES, 2001, p. 400), estes representados pela irmã e pelo cunhado de Maria, 

Lídia e Júlio, além da filha e da neta do casal. Segundo Henrique Alves, 

 

 

114 A cidade do Porto, a propósito, neste livro, cede protagonismo a Lisboa, por esta ser a capital do país e, 
portanto, epicentro do poder, em detrimento da ideia do provincianismo tripeiro. A trilogia que se fundamenta no 

terreno do Norte de Portugal, valendo-se, em Tocata, da fundação da ideológica “casa portuguesa” do regime 

salazarista, neste livro, assemelha-se ao estado de exceção do período e, por esse motivo, transfere a Lisboa seu 

espaço de ação.  
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a decomposição dos pavilhões monumentais deixa expostas as entranhas do 
império, os monumentos desagregados espelham o trucidamento do corpo da 

nação. Nessa passagem do último capítulo, a desmontagem de Exposição 

dissemina os estilhaços de uma coesão impossível, pois o escamoteamento 

de uma nação sem fissuras e diferenças individuais torna-se inviável na visão 
pós-moderna, assim como parece se tornar inviável o projeto de nação una e 

sem fissuras do Estado Novo e da História. O discurso do Sistema parece ser 

desconstruído por si próprio, pois carrega em seu bojo o germe de sua 
destruição ao monumentalizar figuras e fatos que se desmoronam perante o 

sinal de sangue e violência escamoteados pela coesão (Idem). 

 

 O texto da desmontagem atua na desconstrução, por exemplo, ao evocar a dicotomia 

camoniana que abre e fecha o Canto I d’Os Lusíadas. Revisitando o poema fundamental da 

cultura portuguesa, Mário Cláudio traz a imagem de um “fim de festa”, em que os barões 

assinalados de outrora, afinal bichos da terra tão pequenos, conformam, no presente da 

narrativa, “brasão exemplaríssimo, mas frágil e precário, conforme são, de irremediável 

maneira, os produtos do engenho do Homem” (CLÁUDIO, 1992, p. 166). Como o Velho do 

Restelo bradando contra o projeto ultramarino, “as areias da beira do rio, sopradas por um 

vento nefasto, voavam à sorte, de encontro aos alicerces daqueles transitórios imóveis” 

(Ibidem, p. 167). Não mais esposas e mães choram as “lágrimas de Portugal”, como na 

Mensagem, de Fernando Pessoa; em seu lugar, na desmontagem dessa encenação da cultura 

portuguesa projetada, por Salazar, no imaginário coletivo, “ouvia-se o apito de um barco 

escangalhado, singrando rumo à barra, como se fosse o lamento de uma carpideira, 

previamente contratada, por uma comissão de génios perversos, para acompanhar as grandes 

exéquias” (Idem) da pátria em ruínas. Como que amarguradas, as estátuas, removidas para 

outros lugares, “miravam o futuro, durante o percurso, com uma crença irremovível, assim, no 

fado cumprido” (Ibidem, p. 168). No mais, “vazios dos eméritos protagonistas da nossa Gesta, 

ficavam os pavilhões, invadidos pela salsugem corrosiva, bufada pela ventania da foz do 

Tejo” (Ibidem, p. 169): a efeméride marcara-se por ser uma “transitória cidade da virtude e do 

sucesso da Raça” (Ibidem, p. 175).  

Uma vez mais, a ironia se faz presente no texto por meio de uma criança, inequívoca 

representante da liberdade, da renovação e da transitoriedade. Na desmontagem da Exposição, 

chama atenção o diálogo entre um avô e seu neto: aquele, afetuoso contador das lendas e dos 

símbolos sobre os quais a nação foi fundada, ao passo que este, alheio às explicações do avô, 

deixava-se absorver pelo “percurso sonolento, que ia tomando um caracol, sobre a escavacada 

peanha, onde se erigira uma estátua alegórica” (CLÁUDIO, 1992, p. 178). Nesse diálogo, a 
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presença subversiva da criança põe em perigo todo o discurso da glória portuguesa sobre o 

qual se sustentaram as práticas imperialistas. Percebe-se, com ele, que não apenas a 

Exposição, mas o regime fascista vai sendo corroído pelo sentido da transitoriedade, elemento 

que vai se tornando cada vez mais presente na narrativa. Fazendo referência à história das 

grandes navegações, de que Portugal fora protagonista, um jovem esboça o desejo de talhar 

um barco em cortiça, semelhante ao que estava exposto na efeméride, para dar de presente à 

sua namorada; ela, dizendo-se cansada da massiva exposição a tais assuntos, em decorrência 

do evento, recusa a oferta. Nesta cena, o romance projeta uma imitação da imitação: se a 

Exposição teve como objetivo representar as glórias portuguesas de outrora, sublinhe-se, 

numa Europa dizimada pela guerra, esse desejo de encenação se radicaliza com a rejeição da 

oferta: a insistência nas caravelas não cabe mais em um tempo farto do ontem e desejoso de 

renovação.  

 Ainda na temática da desconstrução do regime, o artista não escamoteia a coesão do 

tempo ao apresentar à leitura restos humanos de portugueses fugidos de regiões ultramarinas 

perdidas na guerra das antigas colônias africanas, que também ficaram destroçadas, sempre 

sob o fundo musical que, como uma “tocata de dor” (ALVES, 1993b, p. 18), ecoa das mudas 

cordas do piano de Lídia e Júlio. O enorme instrumento, vencidas as dificuldades de 

transportá-lo e tendo passado ileso pelo conflito armado da guerra em Angola, ao contrário da 

Exposição, que fenece após seus dias de glória, permanece, preenchendo “o lugar donde saíra, 

com a mesma jarra de Dresde, sobre ele, adornada com os ranços sempiternos da medalha-do-

Papa” (CLÁUDIO, 1992, p. 156). Como um gigante calado, o piano mantinha “silenciosa a 

morada” (Ibidem, p. 160) dos pais de Maria, cumprindo sua muda função de lembrar à família 

retornada de que a empresa em África, assim como o projeto estadonovista de nação, foram 

destinados à ruína115.  Como metáfora do Regime, a Exposição do Mundo Português tornou-

se ruína; como metáfora da arte, o piano segue intacto, apesar de forçosamente mudo; como 

metáfora da escrita, “Rui Manuel” representa Mário Cláudio como a literatura, instrumento 

pelo qual a tocata pode ser executada em sua plenitude.  

 

115 Lembramo-nos, aqui, da emblemática cena do filme Cidade dos sonhos, de David Lynch, em que, diante do 

enfático aviso pronunciado, “No hay banda!”, instrumentos e vozes, apesar de anulados, seguem sendo ouvidos 

pela plateia. Nessa alusão, o piano, embora mudo, interdito pela situação de luto em que se encontravam 

Portugal e as colônias recém-independentes, faz ressoar a dolorosa melodia da “tocata de réquiem” promovida 
pela viagem de retorno dos cunhados de Maria, “leitura de toda (des)ventura imperialista, do sonho do éden 

encontrado ao pesadelo de sua definitiva perda, que se traduz por solidão, doença e morte” (ALVES, 1993b, p. 

18). 
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Assim, entre referências à fotografia, à escultura, à arquitetura e à música, bem como 

ao cinema e à literatura, conforme apontado por Dalva Calvão, verificamos a irônica 

permanência da arte no fino tecer de Tocata para dois clarins, que remenda, nesses “retalhos 

variados”, os estilhaços da pátria.  Na “bruma das centúrias” (CLÁUDIO, 1992, p. 36), o que 

persiste não são os heróis pátrios, nem as estátuas de gesso da Exposição. 

Caleidoscopicamente, as cores opacas com que se reconstituiu o período vivenciado por 

António e Maria tornam visível a imagem problematizada pela tocata composta por seu filho, 

que se deixa nomear ao fim do romance. Se, após a morte de Salazar, o texto se abre ao 

diálogo, com a divisão da narrativa entre António e Maria, é somente nesse contexto dialógico 

que a literatura surge, conversando com outras artes e, por ela, reconstituindo o passado para 

lembrar que “o nome da casa”116, mesmo o nome da casa portuguesa, é escrita.  

  

 

 

116 Em alusão ao primeiro capítulo de SILVEIRA, 1999. 
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5 A CONCLUSÃO COMO PARAGEM PROVISÓRIA: OS DIÁLOGOS DA 

LITERATURA NO PERCURSO AUTOBIOGRÁFICO DE MÁRIO CLÁUDIO  

 

Nenhum livro contém a vida, apenas a enuncia. É indispensável ajudá-lo a 

realizar esta operação, no que pode e deve colaborar a vida enunciada de 

cada leitor, também ela esperançada em que o circuito se feche. Só lê quem, 

ao fazê-lo, escreve, e é missão do escritor escancarar tantas portas quanto as 
que cabem na filosofia do mundo (CLÁUDIO apud ALVES, 1993, p. 218).  

 

 

 O percurso autobiográfico de Mário Cláudio, que traçamos como caminho a ser 

percorrido nesta tese, inevitavelmente recordou-nos das paisagens já visitadas nos seis 

passeios de Umberto Eco pelos bosques da ficção. Perdemo-nos nessa trilha justamente pois 

ela “nos encerra nas fronteiras de seu mundo e, de uma forma ou de outra, nos faz levá-la a 

sério” (ECO, 1994, p. 84). Tendo definido como recorte literário as obras que, de maneira 

mais explícita, abrem as portas da casa familiar do escritor, adentramos a enunciação de sua 

autobiografia deslocada para, nela, percebermos algumas interessantes relações de diálogo 

entre a literatura e outras artes, mas também, e sobretudo, entre o escritor e o universo cultural 

que o cerca. 

 Antes de tudo, é preciso avaliar o percurso. Decidimos partir do relato do viajante que 

é Mário Cláudio sobre a sua cidade, tomando Meu Porto como guia para a leitura dos demais 

romances selecionados. Nessa obra, de publicação posterior às outras, o escritor sintetiza as 

artes do burgo que ele chama de pai e mãe, o que nos compele a entendê-la como membro de 

sua estirpe. Não nos enganamos ao intuir, na persistência da cidade nas demais obras do 

trajeto que definimos como autobiográfico, um sentido de pertencimento que excede o da 

mera naturalidade. Mário Cláudio, conforme procuramos demonstrar com o estudo de Meu 

Porto, A Quinta das Virtudes, O Pórtico da Glória e Tocata para dois clarins, busca, em suas 

origens e nas histórias familiares que reconstitui, em par com as origens e as histórias de 

Portugal, situar-se no mundo. Daí seus pés fincados no Norte, um “norte profundo” 

(CLÁUDIO, 2015b, p. 305), que excede a casa portuguesa e marca um modo de ser que, 

apesar de suas especificidades, não se quer preso aos quintais.  

 Esse desejo de amplitude, capaz de relativizações e disposto ao diálogo, levou-nos a 

uma segunda reflexão, exacerbada, nesta pesquisa, pelas relações interartes que a literatura 

marioclaudiana estabelece. Partindo de Meu Porto rumo aos romances da trilogia familiar, 
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acompanhamos, da janela do icônico elétrico portuense, paisagens alternativas de uma 

paisagem que anseia ser percorrida em seus detalhes. Exploradas em profícuas referências à 

pintura, à música, ao cinema, à escultura, à jardinagem, à moda e à própria literatura, as 

imagens do Porto, assim como a história da cidade, dialogam, nos textos constitutivos deste 

percurso autobiográfico, com a visão do mundo do próprio escritor, e convergem, ao fim e ao 

cabo, em um gesto de miniaturização. Nele, como em um jogo de encaixes, ou, se preferirmos 

dizer com Leibniz, monadologicamente, a escrita guarda e representa uma série de fatores: a 

casa, a cidade, o país. Tomado em seu estatuto de obra de arte, o texto literário, representado 

no percurso autobiográfico, se compõe a partir da “mirabolância do ilusionista” que, em seu 

fino tecer de “retalhos variados”, empreende particulares diálogos e “estranhas 

transumâncias”. O percurso autobiográfico, como miniatura ou metonímia, oferece à leitura, 

afinal, o Porto como a cidade entre todas as cidades, lugar que revela o rosto do autor, o de 

sua casa, o de seu país, o da arte que ele representa.  

 Por fim, é indispensável destacar o caráter inconclusivo deste estudo. Se o livro não 

contém a vida, apenas a enuncia, e se ele nos solicita a, como leitores, “ajudá-lo a realizar esta 

operação, no que pode e deve colaborar a vida enunciada de cada leitor, também ela 

esperançada em que o circuito se feche”, não é possível compreender o sentido de conclusão 

fora dos limites da esperança. Percorrido o trajeto autobiográfico de Mário Cláudio, o que se 

entende, afinal, é que esses caminhos serão sempre receptivos a novas viagens e, portanto, a 

presente paragem é inevitavelmente provisória.  

Teresa Cerdeira lança lume aos passos finais deste trajeto lembrando-nos de que é 

assim a literatura: não há texto que se leia isoladamente, já que, na essência do leitor, reside o 

inegável veio do contrabandista. A ensaísta fala-nos sobre “o roubo que se pode operar” na 

metáfora barthesiana da “Babel feliz”, que consiste no relançamento dessa imagem  

 

para designar não apenas o leitor, mas também o produtor do texto, aquele 
que da sua bagagem de viajante, da multiplicidade de vozes da cultura que o 

habitam, das diferentes linguagens com que convive, da imensidão das 

citações, da avalanche de imagens e de sons que a sua biblioteca pode 

conter, é capaz de produzir um objeto próprio, fantasmaticamente invadido 
por toda essa herança que ele trabalha, ajusta, contradiz, mimetiza, parodia 

(CERDEIRA, 2013, p. 24-25). 

 

 É interminável a missão do escritor de “escancarar tantas portas quanto as que cabem 

na filosofia do mundo”, assim como é a caminhada do leitor que almeja perseguir as estradas 
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do texto. Nesta leitura que empreendemos do percurso autobiográfico de Mário Cláudio, 

alcançamos compreender que o Porto e suas nuances, cidade representativa de um norte que 

vai além dos limites portugueses, define o rosto de uma tribo que é a do escritor, o “Rui 

Manuel” que se permite nomear ao fim de Tocata para dois clarins, mas que é, sobretudo, a 

estirpe que o define como romancista, como biógrafo, como ficcionista: a tribo da arte.  

Portanto, Mário Cláudio, ao voltar-se à biografia dos seus, o faz como uma espécie de 

miniatura de seu ofício, valorizando, por meio do diálogo e das relações intersemióticas que 

carrega em sua bagagem de viajante, a inesgotabilidade da arte. Assim, o escritor nos encerra 

nos bosques de sua ficção de modo que vemos, nessas veredas, um espectro do mundo, e a 

literatura, não se querendo fechada em si, assume uma postura crítica e reflexiva que se dá 

pela via artística, estratégia barroca que Mário Cláudio, na condição de artista contemporâneo, 

atualiza com seu trabalho de inegável cariz neobarroco. 

Enfim, nesta provisória conclusão, reafirmamos nossa certeza de que este estudo abre 

apenas uma das incontáveis portas que se veem pelo caminho; se quisermos, um caminho 

repleto de casas construídas no abismo que testemunha a “dourada permanência” das águas 

durienses. Com Gaston Bachelard, ou com José Pinto Meirelles e sua coleção de esmaltes, 

guardada em um móvel das memórias das Virtudes, dizemos que “a miniatura é uma das 

moradas da grandeza” (BACHELARD, 1993, p. 164), esperando ter aberto uma pequena 

porta nos estudos marioclaudianos de literatura comparada. 
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POSFÁCIO 

 

ASTRONOMIA: UM ROMANCE A APONTAR O NORTE 

 

O projeto inicial desta pesquisa, apresentado ao Programa de Pós-Graduação da UFF, 

em 2013, contemplava um tripé analítico relativo a história, paisagem e arte no tríptico 

familiar de Mário Cláudio, tomando Meu Porto como chave de leitura para tal. Dois anos 

depois disso, o escritor lança um romance de cunho explicitamente autobiográfico, 

Astronomia, característica que nos levou a incluir essa obra no corpus do projeto, conforme 

texto apresentado no exame de Qualificação. No entanto, a escrita da tese estendeu-se por 

caminhos que impossibilitaram uma análise mais profunda da narrativa de 2015, tendo 

culminado neste trabalho, que procura verificar o diálogo da literatura com outras formas de 

arte a partir de uma interpretação de Meu Porto que ecoa nos romances componentes da 

trilogia da árvore.  

A ideia de que o Porto figura como membro da família do escritor, nisto a que 

entendemos ser coerente denominar de seu percurso autobiográfico, conforme expusemos ao 

longo da tese, justifica-se pela identificação do autor com a sua cidade natal, que, revelada 

como sua genitora, dá a ver o rosto do artista e da arte que ele representa. A metodologia de 

escrita de Meu Porto, a cidade-livro de Mário Cláudio, cujo texto dialoga com outras artes e 

artistas, estende-se pela biografia de seus ancestrais, ficcionalizada em A Quinta das Virtudes, 

Tocata para dois clarins e O Pórtico da Glória. Isso ocorre pois, nesses textos, o gesto 

dialógico gera visualidades que, quando não remetem ao cenário setentrional, dizem respeito 

às memórias de um homem do Norte, suas histórias, as de sua família e de tudo aquilo que 

tem contribuído para a formação de um escritor desejoso de refletir-se no mesmo espelho em 

que mira a sua cidade-berço. 

Mário Cláudio escreve, pois, sobre o outro – a cidade, seus artistas, a família de que 

descende –, colocando-se como leitor dessas alteridades, e a elas vincula marcas subjetivas 

questionadoras da ideia de representação. Assim, indo ao encontro de questões consideradas 

pós-modernas, tais como a autorreferência e a valorização dos processos de leitura e escrita, o 

escritor português parece ter percorrido, nas obras que destacamos nesta pesquisa, um trajeto 

autobiográfico que, calcado nas raízes de sua árvore genealógica e dando destaque ao solo que 

a fecundou, frutifica e floresce em Astronomia, que, apesar de ter sido, por algumas vezes, 
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mencionado, não alcançamos visitar nesta caminhada. Se bem julgamos, essa obra pertence à 

série que se desenrola de maneira mais explícita ao redor da casa familiar do escritor, e, como 

um romance a apontar o Norte, parece complementar algumas ideias desenvolvidas nesta tese, 

sobretudo com relação à autorreferência e ao diálogo que a literatura estabelece com outras 

artes.  

Ao final de nossa pesquisa de Doutorado, dada a impossibilidade de considerar 

concluído o passeio que propomos pelas imagens oriundas da (auto)biografia de Mário 

Cláudio, indicamos o desejo de uma rota de leitura complementar ao percurso ora traçado. 

Sendo assim, deixamos delineada a análise da que consideramos ser a quinta obra constitutiva 

do percurso autobiográfico do artista, e que se justifica pelo fato de que, em Astronomia, o 

escritor exacerba a proposta autorreferencial das obras lidas nesta tese, pois as “dobras da 

[sua] memória” (CLÁUDIO, 2015b, p. 323. Adendo nosso) tornam-se, como as de seus 

antepassados, na trilogia familiar, matéria ficcional. 

Nesse sentido, cremos ser justo verificar que a escrita autobiográfica, ao mimetizar, no 

texto, o ente do escritor, emula não apenas sua figura ou ainda sua função artística, mas, 

sobretudo, utiliza essa imitação de si para mediar a tensão proveniente das relações entre 

história e arte, esta tomada como forma de expressão histórica. Segundo Claudia Caimi, “Paul 

Ricoer estabelece a relação entre literatura e história a partir da mediação hermenêutica 

proporcionada pela mimese” (CAIMI, 2004, p. 59). Desse modo, se a literatura é capaz de 

refigurar o tempo, problematizando-o em sentidos distintos, o escritor, ao mimetizar-se em 

seu trabalho, tornando-se (e, metonimicamente, tornando o seu trabalho) figura passível de 

interpretação e discussão, assume um gesto muito maior do que o de fazer-se texto justamente 

porque é o ser de papel (e as reflexões proporcionadas por essa transformação do homem, do 

o lugar e do tempo em texto) que entra para a história: não a que se lê nas enciclopédias, mas 

a que é tornada literatura e que, portanto, coloca-se como passível de interpretação.  

Assim, Mário Cláudio, em seu percurso autobiográfico, ficcionaliza a biografia de 

seus ancestrais e a sua própria, passando, por isso, pelo lugar que habita, pela história desse 

lugar, suas paisagens, suas imagens, suas memórias. Portanto, em Astronomia, o artista 

autorreferencia-se num processo mimético que, contudo, afasta qualquer possibilidade de 

leitura curiosa de dados e fatos ao afirmar-se, desde a capa, como romance.  

Buscando evidenciar a viabilidade da inclusão desse romance no arranjo exegético que 

entende que A Quinta das Virtudes, O Pórtico da Glória e Tocata para dois clarins, lidos 
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com Meu Porto, constituem o percurso autobiográfico do escritor, apresentamos, adiante, uma 

breve análise de Astronomia. 

A obra divide-se em três capítulos – “Nebulosa”, “Galáxia” e “Cosmos” –, cuja 

narração, sempre em terceira pessoa, enfoca, respectivamente, o velho, o rapaz e o menino. 

Esses pontos de vista, à la Benjamin Button117, levam a que a voz madura se refira à infância, 

o rapaz fale sobre as idades juvenil e adulta e o menino conviva com a incontornável 

maturidade do narrador, que se confunde com a figura do próprio Mário Cláudio.  

Se a ficção contemporânea se inscreve na ilusão, o campo semântico sobre o qual o 

livro se constrói incita uma leitura voltada para o alto, para, na realidade, percorrer o sentido 

inverso, já que Astronomia, como os demais livros que compõem o percurso autobiográfico 

marioclaudiano, volta-se à terra, ao chão que é “Pátria Mátria”118 do artista que se revela no 

labirinto de seu texto. Exigente com seu leitor, reunindo pistas e apontando detalhes ora 

claros, ora sutis, a narrativa é atraída para a concretude do presente da leitura, reconduzindo a 

atenção no sentido do apagamento do biografado, com destaque para a ludicidade 

característica do texto marioclaudiano. Segundo Theresa Abelha, 

 

a relação escrita-memória cria uma constelação de retalhos de vida que 
mutuamente se iluminam na intermitência de sua fragmentação. 

Simultaneamente com a biografia cultural e literária, a biografia camuflada 

do narrador ou do eu-lírico é convidada pelo texto, assim como o é a 
biografia histórica portuguesa. A luz em “pisca-pisca” que sobre tais 

biografias se lança cria no universo textual a grande biografia: a da própria 

textualidade. Deixando, pois, a obra de ser confessional para ser a memória 

da própria memória (ALVES, 1993, p. 224).  

 

Nessa intermitência entre escrita e memória, a leitura dos paratextos que compõem 

Astronomia tem papel preponderante, visto que nenhum retalho, na tessitura marioclaudiana, 

é mero detalhe: as epígrafes que antecedem “Nebulosa”, “Galáxia” e “Cosmos” unem-se a 

esses títulos dando o tom da narrativa que se seguirá a cada um deles. O sentido de 

pertencimento que cada capítulo – referente a cada fase da vida da personagem/ do autor – 

confere ao posterior excede o simples encadeamento dos fatos e dá a ler uma sensação de 

acúmulo de experiências, saberes e recordações, mas também de crescente tangibilidade da 

 

117 Filme norte-americano dirigido por David Fincher e estrelado por Brad Pitt.  

 
118 Em referência ao primeiro capítulo de Meu Porto.  
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memória, conquistada com o tempo que, afinal, produz “relíquias secularizadas”119. Seguimos 

com Walter Benjamin para recordarmo-nos de que a lembrança é, ainda, uma imagem 

inerentemente dialética, por ser, ao mesmo tempo, “imagem do passado” e “imagem 

fulgurante no agora do cognoscível” (BENJAMIN, 1989, p. 173). Assim, “Nebulosa”, que é 

uma nuvem interestelar de aspecto difuso, é introduzida pela citação de Mark Twain, “When 

you recollect something that belonged in na earlier chapter do not go back, but jam in where 

you are”120 (TWAIN apud CLÁUDIO, 2015b, p. 9), e remete à reconstrução do esquecido, ou 

seja, à memória que o velho, retornando ficcionalmente à casa demolida, escreve; “Galáxia”, 

um aglomerado de estrelas e outros corpos e elementos estelares ligados pela força da 

gravidade, possui como epígrafe “... molte cose passate di molti anni parranno propinque e 

vicine parranno antiche, insieme coll’ l’antichità della nostra gioventù...”121 (DA VINCI apud 

CLÁUDIO, 2015b, p. 173), em referência às memórias amorosas, acadêmicas e profissionais 

que o rapaz reconstitui, recordando-se de sua juventude e vida adulta e, finalmente, 

“Insenuitque libris”122 (HORÁCIO apud CLÁUDIO, 2015b, p. 311) acompanha o capítulo 

denominado “Cosmos”, ou o universo, espaço ordenado segundo suas próprias leis. Essa 

epígrafe remete à poesia horaciana de exaltação do gênio, de caráter autorreferencial: “O 

gênio que optou por vagar de Atenas/ E por sete anos se empenhou e envelheceu/ entre livros 

e afãs, sai mais mudo que estátua...”. Já não mais efêmeras, as memórias, tornadas obra de 

arte, a saber, o livro que temos em mãos, salvam-se do rio do esquecimento.  

Como breve recorte de leitura, destacamos, aqui, o excerto de número cinco, o 

primeiro da parte II do segundo capítulo de Astronomia, “Galáxia”. Nesse trecho, em que 

“chega o momento de o rapaz encontrar o rapaz, assim cumprindo um luminoso destino 

zodiacal” (CLÁUDIO, 2015b, p. 233), o texto faz menção a lembranças bastante particulares 

do eu narrado, sempre contextualizadas com registros memorialísticos de ordem coletiva, 

inseridos no texto de forma mais ou menos direta, assim como são inseridos, também, índices 

artísticos. Portanto, tomamos o romance como uma fita de ponta dupla, em que memória e 

 

119 Segundo Walter Benjamin (1989, p. 172), “a lembrança é a relíquia secularizada”. 

 
120 “Quando você se lembra de algo que pertenceu a um capítulo anterior, não volte, mas mantenha-se onde você 

está”. Tradução nossa. 

 
121 “[...] muitas coisas já ocorridas há anos parecem familiares e próximas do presente, e muitas coisas próximas 

parecem antigas junto à antiguidade de nossa juventude [...]”. Tradução nossa. 

 
122 “Envelheceu entre livros”. Tradução nossa. 
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relações interartísticas são compreendidas não apenas como elementos constitutivos da obra, 

mas como partes do universo formativo do artista. Nele, em especial, as imagens e os 

registros memorialísticos da cultura e da história, tanto a portuguesa quanto a universal, 

irmanam-se ao seu mundo no tecer da narrativa, provocando imagens que indiferenciam 

ficção e realidade, arte e história, imagem e palavra, despertar e sonho. A exemplo disso, 

temos, no plano da narrativa, a quebra da cronologia favorecida pela ilusão da arte, que 

permite o encontro do velho de hoje com o menino de outrora e vice-versa. Segundo Georges 

Didi-Huberman,  

 

as imagens da arte circulam na comunidade dos homens, e até certo ponto 

podemos dizer que são feitas para serem compreendidas, ou ao menos 
destinadas, compartilhadas, tomadas por outros. Ao passo que as imagens de 

nossos sonhos não pedem a ninguém para ser tomadas nem compreendidas 

(DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 204).  

 

Nesse sentido, de que forma compreender, neste romance marioclaudiano, a relação 

entre arte (literatura) e memória (matéria de que, explica-nos a psicanálise, são feitos os 

sonhos)? Didi-Huberman segue explicando que “não estamos diante das imagens pintadas ou 

esculpidas como estamos diante das, ou melhor, nas imagens visuais de nossos sonhos” 

(Ibidem, p. 204). Recordando Alberto Manguel, somos feitos de imagens e palavras e são 

essas peças intermináveis e em constante curadoria que compõem o museu imaginário do 

homem. Portanto, sob o condão da ficção, somos transportados de uma posição diante dos 

dados culturais, artísticos e memorialísticos, sejam eles coletivos ou particulares, para dentro 

deles, de modo que esses dados são incorporados à nossa pessoal biblioteca, se não apagando 

a linha que separa ficção e realidade, tornando-a tênue o bastante para que a autoficção se 

estabeleça como possibilidade. Destacamos, em Astronomia, como exemplos desse 

apagamento de fronteiras entre o real e o ficcional e, principalmente, de construções textuais 

de apelo visual, o trecho seguinte:  

 

À saída do restaurante cai uma chuva poeirenta, desenhando-os como 

protagonistas do escanzelado neo-realismo cinematográfico, procedente da 
Itália. E tarda a formular-se em palavras o amor que cresce entre eles, mas 

que, declarado de viva voz, também, se lhes afigura tocado pela 

monstruosidade na essência, ou roído pelo ridículo na expressão 

(CLÁUDIO, 2015b, p. 234).  
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Evidenciamos, ainda, na narrativa, a necessidade de um local excepcional, tal qual 

uma Ilha do Amor, “limitado a oeste por um oceano que lhes assegura a constância dos 

sonhos, das misérias, e das redenções” (CLÁUDIO, 2015b, p. 234). Para que seja possível o 

relacionamento entre o narrador e seu companheiro, num Portugal sob o jugo do regime 

salazarista, contudo em um mundo prenhe da esperança hippie, deseja-se um local onde 

ambos estivessem imunes “à mirada de viés, à graçola de duplo sentido, e ao encolher de 

ombros dos tolerantes falsos” (Ibidem, p. 234-235). Ao ilustrar a cena da saída do restaurante 

com a referência ao cinema neorrealista italiano, importante contraponto à estética fascista, o 

texto de Mário Cláudio viabiliza, na escrita da memória, uma Londres idealizada, possível em 

sua projeção artística, reconstrutora a biografia do rapaz a partir de imagens memoriais que se 

ordenam em “senhas e contrassenhas que mantêm à distância os não iniciados” (Ibidem, p. 

235).  

O texto de Astronomia percorre, também, o sentido oposto, partindo de uma imagem, 

a saber, a tela Os Embaixadores, de Hans Holbein, datada de 1533, reproduzida no romance, 

para ilustrar a experiência homoafetiva dificultada pelo endurecido contexto de seu tempo:  

 

[...] Mas eis que, disforme como se houvesse saltado do espelho côncavo que 
a reflete, a caveira que no meio deles se interpõe proclama a iminência da 

despedida. Daí que não lhes sobre mais do que os rostos cerrados, de olhos a 

que as lágrimas lentamente afloram, mas que a correcção da política impõe 
que se ocultem, tão diversas das que intercedem na separação das esposas, 

dos pais e filhos, dos irmãos, e até mesmo dos amigos comuns, sobre cuja 

cabeça não paira a calada suspeita da prevaricação (CLÁUDIO, 2015b, p. 

240).  
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Figura 50: Os embaixadores, de Hans Holbein, o Jovem. 

Fonte: https://cutt.ly/rnQ7fqo. Acesso em: 7 jun. 2021. 

 

O sentimento de finitude propiciado pela caveira que se interpõe entre os 

embaixadores, no romance associados às personagens que têm “a existência partilhada contra 

ventos e marés” (CLÁUDIO, 2015b, p. 240), deixa seu contexto original para criar uma nova 

visualidade proporcionada pelo texto que com ela dialoga no tecer da narrativa. Aliás, esse 

romance proibido fora da terceira margem da arte encontra reflexo, ainda, no trabalho de um 

segundo artista,  

 

[...] (que) explode na emotividade das cores que se avizinham da cegueira, 

não deixando porém de representar na alma do rapaz, e do que com ele fica, 

a existência partilhada contra ventos e marés. São grandes naus difusas, as 
que Turner produz com liquefeitas tintas, despedaçando-se por uma borrasca 

de relâmpagos irisados, ardendo nas chamas que as devoram em 

apocalípticos crepúsculos, e arrojando às ondas escravos mortos, ou 

moribundos, antes que o tufão os atinja. [...] O nevoeiro ubíquo envolve a 
pena com que o rapaz escreve, e o texto que se lhe interrompe oscila diante 

dele como uma certidão de óbito, ou como um testamento, ao clarão 

vermelho da imensa cidade, atravessada por carruagens que giram em 
infinitos, e em sobrepostos, planos do mundo (CLÁUDIO, 2015b, p. 240. 

Adendo nosso).  

https://cutt.ly/rnQ7fqo
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Figura 51: Steam-Boat off a Harbour's Mouth in Snow Storm, de William Turner. 

Fonte: https://cutt.ly/nnQ7kbq. Acesso em: 7 jun. 2021. 

 

 

 

Figura 52: Slave Ship – Slavers Throwing Overboard the Dead and Dying, Typhoon Coming On, de 

William Turner. 

Fonte: https://cutt.ly/KnQ7vvC. Acesso em: 7 jun. 2021. 

https://cutt.ly/nnQ7kbq
https://cutt.ly/KnQ7vvC
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O texto não apenas sugere, como, principalmente, excede a moldura dos quadros de 

William Turner, visitados na National Gallery londrina que o trecho destacado recorda. Essas 

imagens, então, saltam do acervo memorialístico do escritor para se fundirem à sua literatura, 

produtora de um registro que dá a ler imagens memoriais ao mesmo tempo que as 

reconfigura.  

Ao longo de todo o romance, a escrita de Mário Cláudio apresenta recortes e colagens 

de livros distintos, além de fotografias e outras imagens componentes de seu museu 

imaginário. Ao final do livro, essas recordações encontram-se elencadas como um sumário 

literário-imagético da vida do biografado. Essas memórias, não em vão selecionadas pelo 

escritor, ajudam a compor não apenas o quadro romanesco, mas dão o tom dos fatos narrados: 

se em “Nebulosa” abundam referências trazidas pelo senhor que frequenta a casa demolida, 

recordando-se de sua infância, o rapaz de “Galáxia” recolhe textos mais maduros, o que se 

nota, inclusive, pelo significativo número de referências a excertos da autoria do próprio 

Mário Cláudio nesse segundo capítulo: sete. Surpreendentemente, na terceira parte do 

romance, “Cosmos”, o menino traz, igualmente, sete referências a obras marioclaudianas, ao 

lado de citações de cunho existencial, com reflexões sobre a morte, a noite, a busca por um 

tempo perdido. O romance termina com a imagem de um sonho, espaço icônico da literatura 

portuguesa em que “tudo acaba, e que tudo principia” (CLÁUDIO, 2015b, p. 458). Citação da 

citação, o texto de Mário Cláudio fala por imagens que sua pena delineia e acaba por criar, a 

partir da conjunção astral que conta a vida do próprio autor, imagens de um Portugal que 

nasce tanto “onde a terra se acaba e o mar começa” (CAMÕES, 1987, III, 20) quanto onde “o 

mar acaba e a terra principia” (SARAMAGO, 1988, p. 7). Fala, portanto, do entrelugar que é 

a literatura, espaço possível aos argonautas dispostos a navegar pela abóbada que nos cobre a 

todos, grande testemunha atemporal da memória. 

Assim, as imagens propiciadas pelo texto de Astronomia não mimetizam tão somente 

a vida do escritor, mas seu trabalho, suas impressões, aquilo que ele testemunhou tanto ocular 

quanto sensivelmente ao longo de sua história, que no romance é revisitada e reconfigurada – 

ficcionalizada. Tornada literatura, a vida do próprio escritor alinha-se à história de seus 

ancestrais e, nesse percurso autobiográfico, a arte, revelada no rosto de um cidadão portuense, 

torna-se nossa pátria, nossa mátria, o único lugar onde é possível aportar.  
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