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RESUMO 

 

 

Este trabalho se propõe a analisar dois romances contemporâneos – Amadeo (1984), do 

escritor português Mário Cláudio, e A rainha dos cárceres da Grécia (1976), do brasileiro 

Osman Lins – a partir do modo como cada um demarca o lugar do leitor como personagem e 

a leitura como gesto a ser encenado no palco da ficção. Para tanto, busco examinar a 

aproximação, em ambas as obras literárias aqui abordadas, entre duas formações discursivas 

distintas e aparentemente opostas: de um lado, o discurso metaficcional que, tratando de 

acentuar o caráter artificial do objeto literário, acaba por explicitar a artificialidade do que nos 

convém compreender como real; de outro, o discurso biográfico, figurado no gênero diário, 

cujo vigor expressivo está tradicionalmente relacionado ao ilusório vínculo substancial entre 

aquilo que se narra e a experiência do sujeito empírico que se oferece como garantia de 

veracidade ao relato. Articulado ao diário, o trabalho crítico dos autores aqui estudados aponta 

menos para o lugar do escritor do que para o papel ativo do leitor na permanência do texto 

literário – o que implica analisar a relação entre leitura e experiência biográfica ou, em outras 

palavras, o modo decisivo como os atos de leitura encenados em cada diário sugerem a figura 

do leitor como sujeito, aqui entendido não em termos de essência, mas, segundo a imagem 

elaborada por Roland Barthes, como um compósito de linguagens que tendem mais à 

dispersão do que à unidade. Nesse contexto, a imagem do leitor como sujeito se desenvolve, 

tanto em Mário Cláudio quanto em Osman Lins, a partir de diálogo intertextual explícito com 

a obra do escritor francês Marcel Proust e seus locais de força: para além da natureza 

contraditória do amor e do caráter lacunar da memória, o autor de Em busca do tempo perdido 

surge nos romances para reforçar o tópico da dificuldade de escrever e, sobretudo, da 

possibilidade de transfigurar a experiência humana através do exercício da arte. Em vista 

disso, no último movimento deste trabalho, tomando como ponto de partida a reflexão de 

Michel Foucault sobre o tema, tento compreender, dentro dos quadros ficcionais, de que 

modo a leitura aponta caminhos para pensar a vida como obra de arte. 

 

Palavras-chave: Leitura, Citação, Diário, Metaficção, Mário Cláudio, Osman Lins, Marcel 

Proust. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

 

This study aims to examine two contemporary novels – Amadeo (1984), from the Portuguese 

writer Mário Cláudio, and A rainha dos cárceres da Grécia (1976), from the Brazilian Osman 

Lins – analyzing how each one demarcates the place of the reader as character, as well 

reading as a gesture to be played on the stage of fiction. Therefore, I seek to examine the 

approach, in both literary works discussed here, between two distinct discursive formations 

and seemingly opposite: on the one hand, the metafictional speech, trying to emphasize the 

artificial character of the literary object, ultimately explain the artificiality of how real that 

suits us understand; the other, the biographical speech, figured in the diary genre, whose 

expressive force is traditionally related to the illusory genuine link between what is narrated 

and the experience of the empirical subject that is offered as truth of guarantee to the report. 

Linked to the daily, the critical work of the authors studied here points less to the place of the 

writer than to the active role of the reader in literary text permanence – which involves 

analyzing the relationship between reading and biographical experience or, in other words, 

decisive way the acts of staged reading in each daily suggest the reader’s figure as a subject, 

here understood not in terms of essence, but according to the image developed by Roland 

Barthes, as a composite of languages that are more likely to spread than unit. In this context, 

the reader's image as the subject develops, both Mario Claudio as in Osman Lins, from 

intertextual dialogue with the work of the French writer Marcel Proust and his strength 

locations: in addition to the contradictory nature of love and gapping character of memory, the 

author of In Search of Lost Time appears in the novels to reinforce the topic of the difficulty 

of writing and, above all, the ability to transfigure the human experience through art exercise. 

In view of this, in the last movement of this work, taking as a starting point to Michel 

Foucault’s reflection on the topic, I try to understand, within the fictional frame, how the 

reading shows a way to think about life as a work of art. 

 

Keywords: reading, quotation, Dairy, metafiction, Mário Cláudio, Osman Lins, Marcel 

Proust. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

RESUMEN 

 

 

Este trabajo se propone a analizar dos novelas contemporáneas – Amadeo (1984) del escritor 

portugués Mário Cláudio, e A rainha dos cárceres da Grécia (1976), del brasileño Osman 

Lins – a partir del modo como cada uno dibuja el lugar del lector como personaje, así como la 

lectura como gesto a ser representado en el escenario de la ficción. Para ello, pretendo 

examinar la aproximación, en ambas obras literarias aquí enfocadas, entre dos formaciones 

discursivas distintas y aparentemente opuestas: de un lado, el discurso metaficcional que, al 

acentuar el carácter artificioso del objeto literario, explicita la artificialidad de lo que nos 

conviene comprender como real; de otro, el discurso biográfico, figurado en el género del 

diario íntimo, cuya fuerza de expresión está tradicionalmente relacionada al ilusorio vínculo 

sustancial entre lo que se narra y la experiencia del sujeto empírico que se ofrece como 

garantía de la verdad del relato. Articulado al diario, el trabajo crítico de los autores aquí 

estudiados apunta no tanto para el lugar del escritor como para el papel activo del lector en la 

permanencia del texto literario – lo que significa analizar la relación entre lectura y 

experiencia biográfica o, por otras palabras, el modo decisivo como los actos de lecturas 

representados en cada diario sugieren la figura del lector como sujeto, aquí entendido no en 

términos de esencia, sino, según la imagen elaborada por Roland Barthes, como un conjunto 

de lenguajes que tienden más a la dispersión que a la unidad. Así, la imagen del lector como 

sujeto se desarrolla, tanto en Mário Cláudio como en Osman Lins, desde el diálogo 

intertextual explícito con la obra del escritor francés Marcel Proust e sus principales 

preocupaciones: más allá del carácter contradictorio del amor y la memoria, el autor de En 

busca del tiempo perdido para reforzar el tópico de la dificultad de escribir y, sobre todo, la 

posibilidad de transfigura la experiencia humana a través del ejercicio del arte. Por ello, en el 

último movimiento de este estudio, tomando como punto de partida la reflexión de Michel 

Foucault sobre el tema, intento comprender, inserto en los cuadros ficcionales, de qué modo la 

lectura apunta caminos para pensar la vida como obra de arte. 

 

Palabras-clave: Lectura, Citación, Diario, Metaficción, Mário Cláudio, Osman Lins, Marcel 

Proust. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
E o que foi que os alunos de Amalfitano aprenderam? Aprenderam a 

recitar em voz alta. Memorizaram os dois ou três poemas de que mais 

gostavam para recordá-los e recitá-los nos momentos oportunos: 

funerais, bodas, solidões. Compreenderam que um livro era um 

labirinto e um deserto. Que o mais importante do mundo era ler e 

viajar, talvez a mesma coisa, sem nunca parar. Que ao fim das leituras 

os escritores saíam das almas das pedras, que era onde viviam depois 

de mortos, e se instalavam na alma dos leitores, como numa prisão 

macia mas depois essa prisão se ampliava ou explodia. Que todo 

sistema de escrita é uma traição. Que a verdadeira poesia vivia entre o 

abismo e a desdita e que perto da sua casa passa o caminho real dos 

atos gratuitos, da elegância dos olhos e da sorte de Marcabrú. Que o 

principal ensinamento da literatura era a coragem, uma coragem 

estranha, como um poço de pedra no meio de uma paisagem lacustre, 

uma coragem semelhante a um turbilhão e a um espelho. Que não era 

mais cômodo ler do que escrever. Que lendo aprendia a duvidar e 

recordar. Que a memória era o amor. 

 

 

Roberto Bolaño, As agruras do verdadeiro tira 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

“A possibilidade de errar, que está em toda obra que se realiza ou não 

chegou a ser, é o sentido do amor. Martinho via, todas as vezes que chegava 

a casa, antes de pousar a mochila e o saco de viagem, que a Ronda da Noite 

estava lá para lhe transmitir o que nunca tinha sido dito; que o trabalho da 

mão não estava acabado e que a objectividade das cenas eram apenas 

vestígios do impulso que levava o artista a pintar.” 

 

Agustina Bessa-Luís, A Ronda da Noite. 

 

 

Diante da pintura de Rembrandt, Martinho Nabasco, protagonista do romance A 

Ronda da Noite – título homônimo ao da tela assinada pelo pintor holandês –, perfaz as trilhas 

de uma constante investigação acerca da natureza do labor criativo. Amostra desse 

aprendizado errante, a passagem em epígrafe baliza o espaço que nos cabe mapear, neste 

trabalho, na tentativa de promover o encontro de dicções literárias que, para além de 

contemporâneas entre si, parecem de fato rumar em direção a um mesmo horizonte – autores 

guiados pela preocupação em explorar os limites da palavra poética e, através dela, os modos 

de inserção do homem no mundo. Nesse contexto, ao propor a aproximação crítica dos 

romances Amadeo, do português Mário Cláudio, e A rainha dos cárceres da Grécia, do 

brasileiro Osman Lins, tomo como ponto de partida a possibilidade de, guiando-me por suas 

páginas, não só retomar a vocação metaficcional que suas poéticas assumem, mas também 

alimentar uma reflexão acerca do valor desse inacabado, sugerido por Agustina Bessa-Luís, 

como componente indissociável do fazer artístico. 

Um olhar mais atento às trajetórias literárias de Mário Cláudio e Osman Lins, logo 

percebe a coerência das linhas de reflexão que se consolidam ao longo de sua prosa, 

sobretudo no que toca à tentativa de compreender o impulso que leva o artista a criar, 

indagação que sustentou, por um lado, a escrita de biografias de uma variada gama de artistas 
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pelo autor português, e, por outro, o processo de conscientização do sujeito como escritor, a 

que assistimos em obras capitais – se não em todas – da relativamente breve carreira literária 

do ficcionista brasileiro. Ao retomar certos tópicos sempre em voga no discurso metaficcional 

– a desconfiança em relação ao poder de representação da escrita, a percepção da linguagem 

como artifício e, consequentemente, a denúncia do caráter convencional do que chamamos 

realidade –, ambos estabelecem um espaço privilegiado para experimentar os materiais com 

que cada um deles singulariza seus universos ficcionais. Seus livros parecem, nesse aspecto, 

não só dar voz a um mundo, mas dramatizar a procura por essa voz capaz de o verbalizar. 

Mário Cláudio inicia seu caminho como escritor no simbólico 1974, ano da Revolução 

dos Cravos, com Um verão assim, mas só uma década depois, com a publicação de Amadeo 

(1984), primeiro volume de uma trilogia composta ainda por Guilhermina (1986) e Rosa 

(1989), é que o autor reivindicaria um lugar próprio no cenário da ficção portuguesa 

contemporânea. De Francisco de Goya (Gémeos, 2004), a Eça de Queirós (As batalhas do 

caia, 1998); de Giambattista Tiepolo (A fuga para o Egipto, 1988) a Camilo Castelo Branco 

(Camilo Broca, 2006), a assinatura característica do autor reincide sobre dois movimentos 

concomitantes: se, por um lado, atrai e acomoda o leitor a uma referência biográfica e artística 

razoavelmente conhecida, por outro, desestabiliza tais referências através de uma narrativa de 

caráter subjetivo, cuja compreensão costuma residir nos detalhes que escapam a qualquer 

tentativa de verificação factual. Mas Amadeo só tem lugar cativo na medida em que, lançando 

mão das formas do biográfico, inicia-se aí uma contínua reflexão, que se espraia por suas 

obras subsequentes, acerca do poder atribuído à palavra na apreensão da experiência humana. 

De sua parte, estreando no romance em 1955, quando surgiu O visitante, Osman Lins 

busca até o último trabalho – e possivelmente até a narrativa que não conseguiu finalizar, 

interrompido que foi pela morte em 1978 – a harmonização entre as demandas de uma intensa 

pesquisa estética e do necessário enraizamento de suas ficções ao período histórico em que 



 13 

foram concebidas. Se, em dois de seus títulos, Nove, novena (1966) e Avalovara (1973), o 

rigor geométrico da construção narrativa costuma sinalizar os momentos de viragem e 

culminação, respectivamente, dessa procura poética, na medida em que corporificam – e, em 

maior ou menor grau, tematizam – o reconhecimento do lugar do escritor em um mundo cada 

vez mais indiferente em relação a ele, não é menos verdade que O fiel e a pedra (de 1961) já 

apontava para a preocupação de transfigurar um romance de molde regionalista – o homem 

em luta contra a opressão do meio social em que tenta de sobreviver – através do alinhamento 

de sua narração a vozes várias da poesia épica. O fato é que se Amadeo representa, do ponto 

de vista da pesquisa estética e da convicção ética, o marco inaugural da trajetória do escritor 

português, a escolha de A rainha dos cárceres da Grécia não é menos significativa: em 1976, 

este último romance publicado por Osman Lins aparece como espécie de síntese entre, por um 

lado, um olhar atento em relação aos problemas da sociedade brasileira, e, por outro, a 

afirmação da consciência do escritor como Criador, muitas vezes no sentido cósmico da 

palavra. 

Ao promover tal encontro, move-me a possibilidade de dar corpo a uma reflexão 

acerca do lugar do leitor nos textos ficcionais aqui analisados. Para tanto, busco tornar 

produtiva a reincidência do diário como gênero privilegiado de ambas as narrativas. Se um 

gênero, de modo geral, funciona como um norteador das expectativas de leitura, então o 

esperado movimento de descoberta de um eu que se constrói e imprime no fluxo dos dias 

acontece por meio do que se pode encarar como leve desvio na rota do modelo textual. Seja 

qual for a natureza dessa descoberta da subjetividade, ela nasce da deliberada observação – 

repetindo mesmo às vezes a atitude típica de um voyeur – de um outro peculiar: um livro e 

seu escritor. 

Desde que se tornou um problema para o escritor – isto é, provavelmente desde que 

escrever é uma necessidade humana –, o ato da escrita convoca toda sorte de máscaras e 
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ficcionalizações, sendo difícil ou mesmo inútil extrair de sua representação no espaço literário 

o que quer que se entenda por essência ou explicação para os anseios de vida de um autor. O 

ato da leitura, de sua parte, não escapa dessa dinâmica, constituindo uma das imagens 

privilegiadas da elaboração de uma identidade como escritor, identidade esta que se 

consolida, através do trabalho com a palavra, nos diversos jogos de citação, na representação 

do gesto da leitura e mesmo nos caracteres que se atribuem ao personagem-leitor. Isto porque, 

se a leitura, em um discurso idealizado sobre a origem do fenômeno literário, prenuncia o 

escritor em devir, ela também pode-se transformar em um escape, tendo sobre a escrita 

vantagens evidentes: lendo, o escritor se vê sem ter de se dizer. 

Por isso, a primeira parte desta Tese analisa o diário como espaço metaliterário, 

tratando de demarcar a interseção, presente em ambos os romances, entre dois conjuntos 

teóricos que, embora possam ser isolados, se entrelaçam definitivamente nos romances 

comparados aqui – o do gênero biográfico e o do discurso metaficcional. Tanto em Mário 

Cláudio como em Osman Lins, essa articulação se dá em termos disfóricos, uma vez que, em 

larga medida, é em virtude da dificuldade de escrever que seus personagens abrem seus 

cadernos à captura dos vestígios de um mundo cujas referências se perdem dia após dia. Além 

de contar com a contribuição fundamental de Patricia Waugh na delimitação do conceito de 

metaficção, essa primeira parte se propõe a traçar o horizonte teórico a partir do qual se 

desenvolve a leitura crítica de cada romance, partindo da reflexão de Hannah Arendt acerca 

das transformações sofridas pela noção de espaço público desde a Grécia Antiga até o século 

XIX, com a descoberta – ou melhor, com a valorização cada vez mais acentuada – dos 

contornos da subjetividade. Essa mudança de perspectiva sobre o lugar ocupado pelo 

indivíduo na sociedade alimenta a consolidação dos gêneros biográficos, dentre os quais o 

diário se encontra em posição delicada – posição que tento explicitar a partir dos aportes 

teóricos de Philippe Lejeune, Hans Rudolf Picard e Beatrice Didier – equilibrando-se entre o 
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íntimo e o público, condição contraditória da qual o gênero retira também sua força 

expressiva. 

Dada a especificidade dos diários de que trata este trabalho – isto é, sem perder de 

vista o fato de serem ambos francamente ficcionais –, é necessário também revisar de que 

maneira os valores tradicionalmente associados ao diário colaboram para alimentar certa 

visada teórica, na linha de Maurice Blanchot e Roland Barthes, que o compreende como um 

gênero de valor menor, não apenas entre os gêneros biográficos de maneira específica, mas 

também entre os gêneros literários em seu conjunto mais amplo. Nesse contexto, busco 

demonstrar, através da leitura propriamente dita dos romances, de que modo cada um deles 

alça a insistente irrelevância da nota diária, ora à condição de uma experiência intelectual, ora 

à perspectiva de uma perseguição poética, conformando aventuras imaginárias que têm na 

leitura o seu gesto fundamental. 

A segunda parte, por sua vez, tenta compreender esse gesto fundamental da leitura nos 

romances como catalisador do processo de construção da identidade. Mais uma vez, a 

representação do problema nos quadros ficcionais de Amadeo e A rainha dos cárceres da 

Grécia colabora para o delineamento de uma perspectiva mais ou menos disfórica da questão, 

já que, embora se aproveitem de gêneros cujo imaginário alimenta a possibilidade de haver 

coincidência entre o sujeito biografado e o sujeito real para o qual o texto enviaria as suas 

imagens, ambos os textos literários tratam de questionar esse postulado. Tomando como 

ponto de partida a discussão proposta por Barthes acerca do lugar do sujeito no discurso da 

ciência, proponho-me a mapear brevemente a concepção de sujeito que se opõe à sustentada 

pela noção de pacto autobiográfico, cunhado por Philippe Lejeune. É que, diante da 

impossibilidade de depositar sobre a categoria do sujeito a confiança necessária para 

compreendê-lo como expressão de uma essência, percebe-se desde logo o papel da leitura no 

pensamento barthesiano: segundo o autor de O rumor da língua, o leitor, ser votado à 
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dispersão e não à unidade, seria a imagem do sujeito possível. Ao longo desse caminho, são 

importantes também as consistentes revisões teóricas oferecidas por Diana Klinger e, 

sobretudo, Leonor Arfuch. 

É partir dessa imagem, do sujeito leitor como um ser que contraria qualquer tendência 

a pensar o mundo em termos de unidades e essências, que busco atravessar o quadro teórico 

proposto em direção ao horizonte ficcional dos autores aqui analisados, tendo como ponte a 

obra de Marcel Proust. Para além de fortalecer o vínculo entre leitura e experiência biográfica, 

ponto de partida para sua reflexão Sobre a leitura, o escritor francês se faz presente, de 

maneira decisiva, na composição dos romances contemporâneos, funcionando aí como uma 

espécie de espelho em que Mário Cláudio e Osman Lins pensam seu modo de produzir 

literatura. Ao longo das análises, salienta-se a retomada de lugares tipicamente proustianos na 

ficção contemporânea, tais como a concepção do amor, a tensão entre ficção e ensaio, o tema 

das tarefas inconclusas e, evidentemente, a descoberta da vocação para a literatura. 

Por fim, na última parte, proponho um breve exercício de leitura de modo a reunir 

essas trajetórias literárias a partir da resposta que cada romance oferece ao problema 

existencial vivenciado por seus protagonistas. O conceito de estética da existência, elaborado 

por Foucault, ajuda a compreender o papel desempenhado pela obra de arte – e mais 

exatamente pelo exercício da arte – na transfiguração das experiências encenadas em cada 

texto. A leitura clássica que Gilles Deleuze oferece para Em busca do tempo perdido também 

aparece em boa hora, na medida em que provê subsídios para compreender o movimento de 

dispersão do sujeito-leitor como uma forma de aprendizado em relação ao signo artístico, 

aprendizado este que o capacita a esboçar os contornos da vida tal qual se esboçam as obras 

de arte. 

Diante desse mapeamento das questões que tento abordar a seguir, fica claro que, a 

fim de confrontá-las, tomo os romances de Mário Cláudio e Osman Lins a partir de um 



 17 

conceito de leitura que, avançando pelas noções de interação e diálogo, aponte para uma 

perspectiva de participação efetiva e, finalmente, criação. Nesse contexto, se é fato que toda 

leitura de uma história conta um pouco da história de sua leitura, cabe-nos aprofundar a 

reflexão sobre as condições de permanência do texto literário – tomando-o aqui 

pretensiosamente como metonímia da obra de arte. É que contar histórias da leitura implica 

contar de que modo seus personagens criam um tempo próprio, capaz de arrastar o livro, de 

seu lugar confortável no fim da jornada do artista, para o ponto onde ele deve recomeçar a 

jornada de sua existência, sempre imprevisível, errante. 
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2. O DIÁRIO COMO ESPAÇO METAFICCIONAL 

 

 
A bem dizer, do livro mesmo [Os moedeiros falsos], eu ainda não escrevi 

uma linha. Mas já trabalhei bastante nele. Penso nele todos os dias e sem 

cessar. Trabalho de maneira curiosa, que vou lhes descrever: num caderno, 

anoto dia a dia a evolução desse romance em minha mente; sim, é uma 

espécie de diário que mantenho como faria uma criança... Quer dizer que no 

lugar de contentar-me com resolver, à medida que aparece, cada dificuldade 

(e toda obra de arte não é senão a soma ou o produto de soluções de uma 

quantidade de pequenas dificuldades sucessivas), cada uma dessas 

dificuldades eu exponho e estudo. Se quiserem, esse caderno contém a 

crítica do meu romance; ou melhor: do romance em geral. Imaginem o 

interesse que teria para nós semelhante caderno mantido por Dickens, ou 

Balzac; se tivéssemos o diário de A educação sentimental ou dos Irmãos 

Karamázov! A história da obra, de sua gestação! Seria arrebatador, mais 

interessante do que a própria obra... 

 

André Gide (2009b, p. 206-207) 

 

 

Publicado originalmente em 1925, Os moedeiros falsos, escrito por André Gide, narra 

a jornada de dois amigos e os desafios que enfrentam na sempre difícil passagem da juventude 

para o mundo adulto. Édouard, o personagem cuja fala recortamos em epígrafe, surge como 

último vértice do triângulo de protagonistas do romance, cumprindo aí, de fato, o papel que 

em geral cabe ao mais velho: auxiliar Bernard e Olivier no percurso que os levará ao encontro 

com o que poderíamos chamar de uma existência mais autêntica, afastada dos dogmas que 

sustentam a vida em sociedade e que, em alguma medida, também a falseiam. Mas, além 

desse papel mediador, Édouard está, como vimos, também ele em pleno processo de 

formação, um aprendizado peculiar e contraditório que se dá no ritmo do diário acima 

mencionado, cujo exercício lhe serve, antes de mais, para iludir a incapacidade de escrever. 

Alternando entradas desse diário com trechos de narração heterodiegética, o romance francês 

compõe um cenário propício para a articulação, marcada tanto em Amadeo quanto em A 

rainha dos cárceres da Grécia, entre dois de seus vetores fundamentais: a vocação 
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metaficcional do discurso literário e a escolha do diário como gênero privilegiado para 

encenar os dilemas peculiares à experiência de escrever um livro. 

Em sentidos diferentes, embora na mesma direção, tanto Mário Cláudio como Osman 

Lins dramatizam o processo de gestação de uma obra literária. No caso português, esse 

movimento se faz evidente desde as primeiras páginas: Frederico dedica seu diário a observar 

os movimentos do tio Papi, que, perdido entre documentos, datações e testemunhos que 

jamais lhe solucionam o enigma, tenta recriar os dias do pintor modernista português Amadeo 

de Souza-Cardoso. vividos entre 1887 e 1918, desde a infância, até a morte abrupta em 

virtude da gripe espanhola, com ênfase, como cabe a tais empresas, no amadurecimento 

humano e artístico do pintor Tal janela indiscreta, que se abre esporadicamente entre os 

trechos do que seria a biografia do artista efetivamente produzida, nos permite observar os 

bastidores do trabalho a que se dedica o biógrafo e, no mesmo movimento, o modo como as 

dificuldades impostas pela tarefa modificam o perfil do personagem observado, pendulando 

da segurança inicial com que a executa – “[Papi] Tem os dedos naturalmente ágeis e enxutos, 

as páginas jamais se lhe encrespam, respeitam-no por instinto” (CLÁUDIO, 1984, p. 12) – 

para a frustração, quanto mais se obstina em recuperar por meio da escrita o que quer que 

pertença à vida vivida pelo pintor de Manhufe: “Papi volta à carga com Amadeo a escapar-se-

lhe por entrelinhas [...]. Irrita-se o biógrafo, convoca-o para seu círculo, interroga-o, quase o 

compele a aceitar como autenticidade refinadas mentiras.” (CLÁUDIO, 1984, p. 33) 

No romance brasileiro, por sua vez, um anônimo professor de biologia inicia a leitura 

de um romance obscuro, também intitulado A rainha dos cárceres da Grécia, como se de sua 

decifração dependesse o acesso à chave de um enigma ainda maior: a autora do livro, Julia 

Marquezim Enone, com quem o protagonista viveu uma intensa e melancólica relação 

amorosa. Dissemos que o romance por ela escrito é obscuro não por se tratar de um 

componente ficcional do enredo osmaniano – em oposição, por exemplo, a outras obras que, 
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fartamente mencionadas ao longo da narrativa, podem ser encontradas nas prateleiras de 

qualquer biblioteca –, mas exatamente porque, segundo o esquema elaborado por Lins, a obra 

de Julia não chega a ser publicada. A morte repentina da autora deixa, nas mãos do diarista, 

duas pendências: em primeiro lugar, a necessidade de resgatar a memória da mulher amada e 

confirmar a permanência do vínculo amoroso com ela; em segundo lugar, prestar tributo ao 

livro, divulgando-o. Essa dupla demanda – pessoal e, como veremos ainda, jurídica – catalisa 

a escrita do diário, na medida em que, através da leitura atenta e afetuosa daquilo que, afinal, 

resta como vestígio concreto da existência de Julia, se ressalta o papel do livro imaginário 

como uma espécie de última vontade estética: “ouçamos, entre reveladora e sibilina, a voz da 

romancista: ‘Iniciei o livro que, devagar, vinha gerando em mim. Tudo, antes, foi preparação, 

espera, rapinagem. E depois? Depois, será a África. Como escreveu o nosso Rimbaud, 

enterrarei «minha imaginação e minhas lembranças» e rumarei «para o porto da miséria»” 

(LINS, 2005, p. 9). 

É importante assinalar que a concretude do testamento estético evita que o narrador se 

debata contra as paredes do labirinto da memória: “Ocupar-me do livro oferece-me vantagens 

evidentes. O texto impedirá que eu me embarace entre as recordações e imagens conservadas, 

dédalo a disciplinar. Somo, à existência do texto, a sua natureza. Os textos: em princípio, 

doação universal.” (LINS, 2005, p. 8) A percepção de que os textos pertencem, a priori, à 

coletividade, na medida em que manipulam um patrimônio universal – a linguagem –, ajuda-

me a esboçar um deslocamento significativo na ideia de gestação, retirando-a do âmbito 

exclusivo da escrita para alcançar a leitura, deslocamento este que se reforça pela 

coincidência entre o título do romance de Julia e o do livro que efetivamente estamos lendo: é 

o trabalho do leitor, e não do escritor, que garante a constituição do texto em sua plenitude – 

assim como, ao fim e ao cabo, um testamento só tem validade depois de efetuada a sua leitura. 

Nesse contexto, embora não se possa afirmar o papel de Frederico como leitor da biografia, 
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no sentido denotativo da expressão, do pintor cubista, ainda assim talvez seja lícito considerar 

o discurso crítico, em Amadeo, como resultado de um trabalho de leitura: ao afirmá-la como 

parte do processo de criação literária, pensamos o leitor não como aquele de que o texto 

necessita para completar seu percurso de sentido, mas sim como alguém que, para além disso, 

seja capaz também de subverter esse percurso, de certo modo já estabelecido pela lógica das 

relações gramaticais ou pela tradição cultural, em favor da descoberta de novas rotas 

interpretativas. Uma leitura capaz de, em suma, movendo-se entre as estruturas do texto, 

colocar suas bases em risco: “a leitura não extravasa da estrutura; fica-lhe submissa, precisa 

dela, mas perverte-a” (BARTHES, 2004, p. 33) Desse ponto de vista, a crise vivenciada por 

Papi não é senão o resultado de uma tal perversão em suas concepções acerca da escrita 

biográfica que ameaça constantemente a continuidade de seu trabalho. O diário de Frederico – 

tal como o do professor de biologia em relação a Julia –, se converte em texto-leitura na 

medida em que, descrevendo os movimentos e as tensões próprias do discurso metaficcional, 

constitui-se como voz que desestabiliza o monólogo – a tagarelice, diria Barthes,1 que é o 

empreendimento capitaneado por Papi. 

A teórica norte-americana Patricia Waugh entende o conceito de metaficção – termo 

que dá título a seu estudo de 1984 – como uma vertente da escrita contemporânea, 

especialmente a partir da década de 1960, em que à ilusão referencial criada pela ficção se 

sobrepõe uma reflexão contínua acerca do processo de elaboração da narrativa, de tal modo 

que a escrita se estabelece como principal problema do universo romanesco. Como 

consequência disso, “[t]he two processes are held together in a formal tension which breaks 

                                                           

1 “Apresentam-me um texto. Esse texto me enfara. Dir-se-ia que ele tagarela. A tagarelice do texto é apenas essa 

espuma de linguagem que se forma sob o efeito de uma simples necessidade de escritura” (BARTHES, 2006, p. 

9) O projeto tal como o concebe Papi parece ir na contramão daquilo que, no texto, responde pelo seu prazer – 

segundo Barthes, o espaço que a escritura cria entre a redistribuição da linguagem em novos sentidos e a 

manutenção de uma certa estabilidade que não permite torná-la incompreensível, na medida em que, pelas 

convicções atribuídas ao personagem ficcional, sua escrita procura justamente submeter a linguagem a arranjos 

significativos previamente estabelecidos. 
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down the distinctions between ‘creation’ and ‘criticism’” (WAUGH, 1984, p. 6). Ao 

demonstrar o caráter artificioso do objeto literário, o escritor busca questionar a capacidade, 

atribuída às formas verbais, de representar a realidade, ao mesmo tempo em que convoca o 

leitor a testar a hipótese de que nossa noção de real, alimentada pela longa tradição de uma 

leitura que reduz o conceito de mimesis à mera imitação dos caracteres do mundo, seja, ela 

mesma, um dispositivo ficcional ou, ao menos, um constructo que faz passar por natural 

aquilo que é da ordem do convencional. Dirá Antoine Compagnon que a suposta imitação da 

realidade via linguagem,  

 

tendendo a ocultar o objeto imitante em proveito do objeto imitado, está 

tradicionalmente associada ao realismo, e o realismo ao romance, e o 

romance ao individualismo, e o individualismo à burguesia, e a burguesia ao 

capitalismo: a crítica da mimèsis é, pois, in fine, uma crítica da ordem 

capitalista.” (COMPAGNON, 1999, p. 106)  

 

O caminho parece aberto para a correspondência entre aquilo que se impõe como real – dado 

pelo conjunto de valores difundidos pela ideologia dominante – e o que se impõe como 

verdade, perante a qual a linguagem estaria igualmente submissa. Ao fim e ao cabo, as 

estratégias metaficcionais constituem tópicos de uma agenda eminentemente política. 

A escolha de Gide como mediador do diálogo entre Osman Lins e Mário Cláudio 

permite, em primeiro lugar, demarcar com mais clareza o território a explorar ao longo deste 

capítulo. No quadro das similaridades evidentes entre os dois romances que pretendemos 

analisar, o diário como espaço metaliterário aponta para dois traços complementares em seus 

projetos literários: por um lado, a permanente desconfiança em relação à memória e à 

biografia como veículos de representação do passado e, por outro, a constante preocupação 

em refletir acerca do papel desempenhado pelo exercício da arte na transfiguração da 

experiência humana. Por fim, sua presença estabelece um precedente literário, entre muitos 

possíveis, é verdade, para compreender a diluição das fronteiras entre criação e crítica 
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literárias, uma reflexão que se estende para outras obras de Mário Cláudio e Osman Lins, não 

podendo ser considerada uma simples coincidência temática. Patricia Waugh vai ainda mais 

longe: 

 

I would argue that metafictional practice has become particularly prominent 

in the fiction of the last twenty years. However, to draw exclusively on 

contemporary fiction would be misleading, for, although the term 

‘metafiction’ might be new, the practice is as old (if not older) than the 

novel itself. What I hope to establish during the course of this book is that 

metafiction is a tendency or function inherent in all novels. This form of 

fiction is worth studying not only because of its contemporary emergence 

but also because of the insights it offers into both the representational nature 

of all fiction and the literary history of the novel as genre. By studying 

metafiction, one is, in effect, studying that which gives the novel its identity. 

(WAUGH, 1984, p. 5) 

 

Com essa ressalva, Waugh, cuja argumentação por vezes pode levar a crer que a 

metaficção designa uma variante do romance, faz lembrar que a prática de uma escrita 

autoconsciente é, antes de mais, uma demanda estética característica do romanesco 

propriamente dito: desde a estilização paródica dos gêneros elevados e populares – e, salienta 

Bakhtin, “não de determinados escritores ou determinadas correntes” – até o questionamento 

do real como categoria oposta à ficção,2 esse “caráter autocrítico do romance é seu traço 

notável como gênero em formação.” (BAKHTIN, 1990, p. 400) Se tais fatores não parecem, 

ao menos em princípio, suficientes para justificar a aproximação entre as duas dicções 

                                                           

2 Dom Quixote, sempre mencionado como marco zero do romance tal como o conhecemos, exemplifica bem 

essas duas tendências, A primeira delas é evidente desde a utilização dos caracteres da novela de cavalaria como 

substrato do enredo. A última se faz notar no segundo volume da história do engenhoso fidalgo, em que os 

protagonistas são também, de certa maneira, leitores do primeiro volume da aventura, publicado dez anos antes. 

Faz sentido então – na linha do argumento de que o termo metaficção nomeia um fenômeno mais amplo do que 

recorte literário analisado pode levar a crer – que Patricia Waugh cite Jorge Luís Borges como um expoente do 

entrelaçamento dessas tendências: no ensaio “Magias parciais do Quixote”, o escritor argentino explora o 

potencial significativo da obra de Cervantes no que diz respeito à diluição dos limiares entre o real e a ficção. 

Diz o autor das Ficções: “Por que nos inquieta que Dom Quixote seja leitor do Quixote, que Hamlet seja 

espectador de Hamlet? Creio ter dado com a causa: tais inversões sugerem que, se os personagens podem ser 

seus leitores e espectadores, nós, seus leitores e espectadores, podemos ser fictícios.” (BORGES, 2007, p. 65). 

Talvez seja possível afirmar que o romance extrai sua fertilidade da consciência cada vez mais profunda do papel 

da linguagem como instância de mediação da experiência humana no mundo e, mais ainda, do próprio mundo 

como linguagem. 
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literárias, tampouco convém ignorar esse traço metaliterário como pedra angular da 

construção das narrativas que aqui nos ocupam. Talvez seja necessário, então, analisar o 

modo como tal orientação estética interage com a forma específica do diário, ressignificando 

seus caracteres canônicos e os valores associados à sua prática – as noções de indivíduo e 

intimidade que lhe subjazem, assim como seu lugar entre os gêneros literários e, mais 

especificamente, os biográficos. 

 

2.1 O diário e seus escapes 

 

“Não há grandeza nenhuma na vida.” 
Agustina Bessa-Luís (Antes do degelo) 

 

Talvez não haja, hoje, no âmbito da crítica cultural e literária, gênero que desperte 

tanto interesse e desconfiança quanto o biográfico e suas variantes. Autobiografias, biografias, 

memórias, diários e testemunhos – para mencionar apenas alguns dos tipos textuais que 

consagraram o espaço biográfico como uma tendência importante não apenas como vertente 

de um sistema literário, mas também como via de reflexão sobre a sociedade contemporânea – 

mobilizam a curiosidade de leitores ávidos pelo retrato de corpo inteiro que ganha forma à 

medida que a escrita avança e mapeia os descaminhos ao longo dos quais um certo eu se 

tornou aquilo que é. Mas, quanto mais esse modelo narrativo se dissemina, mais instigante se 

torna, também, revelar a lógica de seu funcionamento, nem tanto para desmascarar a ilusão 

biográfica, mas para refletir acerca das categorias epistemológicas que a sustentam. 

Seria de fato ingênuo pensar o gosto crescente e sobretudo rentável que temos 

cultivado pela vida dos outros a partir da ideia de que seja necessário simplesmente 

evidenciar tal ilusão, na medida em que isso implica supor que uma série textual tão ampla e 

variada deve seu vigor a uma massa de leitores ineptos, guiados até a armadilha pelas mãos de 
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um autor tão hábil quanto perverso. A noção de pacto autobiográfico, cunhada por Philipe 

Lejeune em seu estudo clássico sobre o tema, já sugere o fato de que para a compreensão 

adequada dos gêneros biográficos, mais importante do que o seus caracteres internos, é o 

estabelecimento do papel do leitor como aquela instância da enunciação que, sem inocência 

alguma, aceita cooperar com o autor, participando do jogo de máscaras que ali se propõe: 

“‘Contrato social’ do nome próprio e da publicação, ‘pacto’ referencial, ‘pacto’ fantasmático, 

todas essas expressões remetem à idéia de que o gênero autobiográfico é um gênero 

contratual.” (LEJEUNE, 2008, p. 45) O trabalho da crítica e da teoria literárias tem 

consistido, mais propriamente, em examinar as cláusulas desse contrato que, atualizadas e, 

portanto, naturalizadas a cada leitura, mobilizam duas crenças fundamentais: em primeiro 

lugar, na existência de uma relação de identidade entre autor e personagem principal, vínculo 

que serve como legitimação para o ato de narrar a própria vida; em segundo lugar, no 

compromisso assumido pelo autor em relação à verdade empírica dos fatos narrados. 

Tais crenças, no entanto, não são tão naturais nem tão longevas quanto a sociedade 

contemporânea pode nos fazer supor. A consolidação dos gêneros biográficos acompanha o 

crescente prestígio da experiência individual como um tópico digno de adentrar o terreno da 

narrativa: “Desde que o Ocidente transformou a individualidade em um valor, a impaciência 

de viver aumentou a impaciência de se contar” (LIMA, 2009, p. 455). Tal como as demais 

formas de escrita biográfica, então, o diário participa do movimento que Hannah Arendt 

chamou de rebelião do coração para designar o impulso que leva Jean-Jacques Rousseau, no 

final do século XVIII, a escrever As confissões, consideradas o marco fundacional do que hoje 

chamamos escritas de si. Segundo Arendt, o empreendimento rousseauniano representa uma 

reação contra a força tirânica exercida pela sociedade sobre o indivíduo, força esta baseada 

em uma noção de igualdade entre seus membros que, ao contrário do que ocorria na polis 
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grega, enfatiza o conformismo, em detrimento da ação, como matriz do desenvolvimento e 

manutenção das instituições sociais: 

 

Um fator decisivo é que a sociedade, em todos os seus níveis, exclui 

a possibilidade de ação, que antes era exclusiva do lar doméstico. Ao invés 

de ação, a sociedade espera de cada um dos seus membros um certo tipo de 

comportamento, impondo inúmeras e variadas regras, todas elas tendentes a 

“normalizar” os seus membros, a fazê-los comportarem-se, a abolir a ação 

espontânea ou a reação inusitada. Com Rousseau, encontramos essas 

imposições nos salões da alta sociedade, cujas convenções sempre 

equacionam o indivíduo com a sua posição dentro da estrutura social. 

(ARENDT, 2008, p. 50) 

 

A força homogeneizadora da sociedade burguesa inverte o sentido de que se revestia a 

experiência individual no âmbito da vida pública entre os gregos. É que o reino doméstico, 

reino das atividades destinadas à manutenção do ciclo vital dos membros de uma família, 

orientada, em síntese, pela urgência de permanecerem vivos, parecia constituir apenas um 

fardo que impedia o homem de alcançar a vida plena na polis, através do discurso e da ação – 

atividades políticas na medida em que, ao contrário do labor e do trabalho, só podem ser 

exercidas entre os homens, no seio de sua pluralidade. O significado da privacidade, nesse 

aspecto, se opõe ao de vida pública não apenas em termos de visibilidade, mas também, e 

sobretudo, em termos de humanidade: o homem que, por quaisquer circunstâncias, só pode 

guiar sua vida de acordo com os imperativos da sobrevivência – os escravos, os artesãos, os 

mercadores etc – não dispõe de liberdade para se ocupar daquilo que, não sendo necessário ou 

útil a tais imperativos, o distingue dos outros animais: os prazeres do corpo, a filosofia, os 

assuntos da polis. Mais que isso: através da excelência e grandeza de seus feitos na esfera 

pública, o homem se diferenciava não apenas das outras espécies animais, mas também dos 

outros homens. Daí por que a privacidade tem relação direta com a privação: o homem cuja 

vida se encontra limitada aos assuntos da família está privado da vida na cidade-estado grega 

– “o corpo político mais individualista e menos conformista que conhecemos” (ARENDT, 
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2008, p. 52) –, isto é, da possibilidade de exercer sua individualidade. Como se nota, a 

relevância da categoria do indivíduo não deixa de estar presente no mundo grego, mas, ao 

traçar uma fronteira para se defender do conformismo e da uniformização inerentes aos 

códigos de comportamento vigentes em sua época, vigente, aliás, ainda nesta época em que 

vivemos, Rousseau parece deslocar sua legitimação para o campo oposto, através da 

correlação significativa entre o íntimo e o individual, uma conexão a que os gregos eram 

marcadamente refratários. 

A descoberta dos contornos da interioridade leva, portanto, à delimitação da 

intimidade como um refúgio onde o sujeito pode ainda se expressar autenticamente, o que, na 

esteira da valorização da sinceridade como contraste ao vazio que permeia as relações sociais, 

“introduz a convicção íntima e a intuição do eu como critérios de validez da razão.” 

(ARFUCH, 2010, p. 51) Nesse aspecto, a forma clássica do diário acrescenta à cadeia entre o 

íntimo e o individual um elo de proteção que, em alguma medida, vai de encontro ao 

imaginário criado pela autobiografia. Se, nesta, aquele que conta a si mesmo tem plena 

consciência e se beneficia da figura do outro como leitor e juiz dos seus atos, naquele, o 

sujeito recusa qualquer forma de interlocutor que possa tolher a liberdade dos movimentos de 

sua escrita. A não publicação, por sua vez, como traço predominante do gênero em questão, 

tem efeito decisivo sobre seu modo de leitura: a opção pela intimidade mais radical no 

processo de elaboração do diário alimenta seu vínculo com o valor de verdade do que se 

relata. Por outro lado, e por contraditório que pareça, o discurso íntimo só pode capitalizar 

esse efeito de sentido à medida que se converte em gênero, isto é, à proporção que ganha 

visibilidade e desperta interesse do público, estabelecendo-se como forma socialmente 

cristalizada de comunicação literária. Hans Rudolf Picard demarca com bastante precisão o 

valor da intimidade na economia do diário como uma demanda de sua leitura, não 
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propriamente um efeito introduzido pela escrita. Comentando a designação francesa dada ao 

gênero, o autor afirma que a noção de intime, acrescida a journal, 

 

preservaba el halo de auténtica privacidad del diario en un tiempo en el que 

éste se había alejado ya tanto de su origen, la auténtica intimidad, y se había 

hecho tan extraño a él que se redactaba con miras a su publicación. Es 

revelador el hecho de que quien diera al diario el nombre francés de “journal 

intime”, como denominación genérica, no fuera un diarista sino un editor . 

La expresión ‘journal intime’, cuyo éxito se explica naturalmente por el 

hecho de ser, desde el punto de vista semántico, una determinación 

delimitativa de la palabra ‘journal’ – en el sentido de periódico – aparece por 

primera vez en el título bajo el cual en 1882 el editor E. Scherer publicó una 

parte del diario de Henri Frédéric Amiel. (PICARD, 1981, p. 117) 

 

A intervenção decisiva de Scherer sobre o famoso diário de Amiel – escrito, é 

importante ressaltar, já com vistas à sua publicação –, mais do que diferenciar o gênero em 

relação ao jornalismo, aponta para o surgimento de um círculo de leitores interessados pela 

face oculta das figuras públicas, como se a relevância destas pudesse estar atrelada a um 

conjunto de experiências que, sendo acessíveis a todos, catalisam o processo de identificação 

entre o diarista e seus leitores: ele é como nós. Ao mesmo tempo, o diário ensina que, se a 

relevância pode abrigar as notas aparentemente insignificantes da existência, e até nascer 

delas – por exemplo, quando em suas páginas encontramos “o ‘limo’ onde nascem e crescem 

as obras que se admiram em outras artes” (ARFUCH, 2010, p. 145)3 –, é possível inverter a 

ordem da sentença: o importante não é que ele seja como nós, mas a possibilidade de que nós 

sejamos, como ele, capazes de atribuir ao cotidiano e às suas pequenas coisas alguma 

felicidade, dedicando a elas, nas palavras de Arendt, “um cuidado e uma ternura que, em um 

mundo em que a rápida industrialização destrói constantemente as coisas de ontem para 

                                                           

3 Cf: Beatrice Didier “En nuestra época, en que la noción de individuo y de yo se bate en retirada, el diario 

íntimo […] tiene grandes posibilidades de conocer un gran desarrollo si es considerado como un envoltorio 

literario que puede arropar todas las formas disidentes, fragmentos de poemas, novelas en migajas, si es a la vez, 

un maravilloso ejercicio de escritura […] y la matriz de una obra en gestación. La vocación de matriz propia del 

diario íntimo – bastante peligrosa si el diario no es más que un pretexto para el desahogo del yo – se vuelve, por 

el contrario, admirablemente fecunda si el diario es un texto que genera otros textos, una génesis permanente.” 

(1996, p. 45-46) 
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produzir os objetos de hoje, pode até parecer o último recanto puramente humano do mundo.” 

(ARENDT, 2008, p. 62)4 

Em um mundo em que a expansão do âmbito da intimidade fez a grandeza ser 

substituída pelo encantamento como sentido último da existência, corporificado pelo lugar-

comum segundo o qual “a felicidade está nas coisas simples da vida”, a obsessão em 

representar as vicissitudes de um pequeno eu entre pequenas coisas parece inevitavelmente 

levar à percepção do diário como um gênero menor em relação às variantes mais prestigiadas 

de autobiografia, sempre dignas de fazer parte daquilo que se compreende como obra de um 

escritor. Limitado pelas marcas do calendário, o diário recusa “por natureza a todas as 

codificações da obra (ficção, construção, bom estilo)” (BARTHES, 2004a, p. 161) e assume a 

desordem e a fragmentação da experiência vivida como matéria-prima. No entanto, em vez de 

tentar aparar suas arestas para melhor cinzelar a figura de seu protagonista, como o faria uma 

autobiografia, a escrita diária trata, na verdade, de manter e representar esse traço caótico da 

existência na medida em que acolhe toda espécie de vestígio vivencial – pensamentos, sonhos, 

comentários, impressões do cotidiano... – para, no impulso posterior de fixá-lo em texto, 

extrair dele algum sentido. Esse seu caráter altamente plástico, moldável, envolve a prática do 

diário em uma aura de facilidade que sugere razões para explicar o interesse que ela desperta 

tanto entre os escritores, quanto entre as pessoas comuns. 

É que a escrita combate o medo de esquecer, mas sua atuação nesse terreno é ambígua, 

como um remédio que, para curar um órgão do corpo, ataca os demais. Em primeiro lugar 

porque, se a escrita age contra o esquecimento, salvando, do fluxo indiferente do tempo, 

fragmentos de cartas, poemas, mentiras, retratos, vestígios de estranha civilização que nos 

                                                           

4 Hannah Arendt afirma que essa descoberta da possibilidade de ser feliz entre pequenas coisas, “no espaço de 

suas quatro paredes”, é uma invenção francesa, sintoma do declínio de sua esfera pública. No entanto, não se 

trata de afirmar que a expansão da esfera privada venha a se converter em esfera pública, mas, ao contrário, que 

esta “refluiu quase que inteiramente, de modo que, em toda parte, a grandeza cedeu lugar ao encanto” 

(ARENDT, 2008, p. 62). 
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ajudam a recuperar o passado, ela também aponta, inevitavelmente, para a persistência da 

memória como falha. Tal falha atravessa o corpo mesmo da recordação – as fotografias de 

família são pródigas em acentuar a ausência daquilo que presentificam: pessoas e épocas 

perdidas –, mas se apresenta, também, como condição do ato propriamente dito de recordar, 

na medida em que, por seu caráter fragmentário, a lembrança se apresenta “como fração de 

uma totalidade que se perde ou se elimina, manifestando-se, portanto, como o gatilho de uma 

dialética que aproxima memória e esquecimento, o resto e a falta.” (JORGE, 2015, p. 230) 

Em segundo lugar porque, se a escrita protege contra o esquecimento, seu 

investimento é, antes de mais, contra o silêncio, contra a penosa constatação de que, se não há 

o que dizer, talvez não tenha havido o que vivenciar. Por outras palavras, a urgência de contar 

aparentemente se sobrepõe à de viver: “Aquele que nada faz de sua vida escreve que não faz 

nada, e eis, apesar de tudo, algo de feito.” (BLANCHOT, 2005, p. 274) Mas essa facilidade, 

essa luta contra o silêncio, é ainda mais significativa para aqueles que, tendo votado suas 

vidas ao ofício da escrita, precisam se defender dela. Funcionando, então, como “âncora que 

raspa o fundo do cotidiano e se agarra às asperezas da vaidade”, o diário, segundo Blanchot, 

oferece uma garantia contra o perigo da escrita, contra a dissolução completa do sujeito no 

espaço de sua obra. Para nossa análise, importa salientar quão frágil é esse escape à literatura 

que o diário representa, uma vez que a “exigência sem limite que é a arte” (BLANCHOT, 

2005, p. 274) acaba por devorar também esse espaço reservado à salvação: “It must be told 

that my second work day is a bust as far as getting into the writing. I suffer as always from the 

fear of putting down the first line. It’s amazing the terrors, the magics, the prayers, the 

straightening shyness that assails one.” As palavras de Steinbeck (1969, p. 9), registradas 

ainda nas primeiras manhãs dedicadas à composição de A leste do Éden, ajudam a pensar o 

diário como esse cenário propício para encenar o paradoxo de uma escrita que nasce para 



 31 

combater a própria ameaça de não se ser capaz de escrever, preenchendo o vazio para, no 

mesmo movimento, ampliá-lo. 

John Steinbeck e André Gide5 fortalecem uma hipótese interessante para compreender 

a convergência entre os dois regimes discursivos – o intimista e o metaficcional –, hipótese 

esta que se pode ler no breve exame que Roland Barthes faz do estudo de Alain Girard acerca 

do diário. Após descrever a estrutura dessa obra e enaltecer o equilíbrio metodológico com 

que o estudioso conduz a análise do gênero, na interseção entre a explicação sociológica e a 

crítica literária, o comentário toma como ponto de partida algumas observações de Girard que, 

sempre segundo o autor de S/Z, poderiam ser aproveitadas pela teoria da literatura. A primeira 

delas, já expressa n’Os moedeiros falsos e nas páginas de Journal of a Novel, refere-se, como 

se pode supor, à dificuldade que se impõe ao escritor moderno diante tarefa de produzir uma 

obra de arte que não venha a corroborar ideologicamente a ordem burguesa. Segundo Barthes, 

Girard nota que “a escrita foi ganhando lugar cada vez maior em nossa sociedade, mas que 

essa importância tem, paradoxalmente, por corolário um sentimento de extrema dificuldade; 

dificuldade de escrever poderia de fato ser o título do capítulo que uma história universal da 

literatura dedicaria ao nosso tempo” (BARTHES, 2004a, p. 165) A segunda observação tem a 

ver com o modo como se deve ler o diário íntimo: “O verdadeiro problema crítico não é 

conhecer o motivo oculto de uma vida [...], mas sim encontrar o sentido que um autor pode 

dar a essa busca incessante que é o ato de escrever.” (BARTHES, 2004a, p. 166) 

Ainda que endosse a visão de Blanchot segundo a qual a pretensão de 

autoconhecimento não é mais que um “imaginário de segundo grau” (BARTHES, 2004b, p. 

                                                           

5 O caso de Gide é ainda mais sintomático, porque o autor francês amplia a vertigem de sua proposta ficcional ao 

extrapolar os limites de seu Os moedeiros falsos e publicar, tal como este prenunciava através do personagem 

Édouard, o Diário dos moedeiros falsos, no qual se articulam, com clareza, deliberação e dificuldade: “Sempre 

chega um momento, que precede bem de perto o da execução, em que o assunto [do romance] parece despojar-se 

de todo atrativo, de todo encanto, de toda atmosfera; ele até se esvazia de toda significação, ao ponto que, 

desapaixonados dele, amaldiçoamos essa espécie de pacto secreto ao qual estamos presos, e que faz com que não 

possamos, sem renegar, desdizer. Não importa! Gostaríamos de abandonar a partida...” (GIDE, 2009a, p. 21) 
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455), Barthes, por outro lado, gira o argumento blanchotiano de que a escrita diária é uma 

forma de escapar à literatura, para repensá-lo sob um ângulo menos pessimista: o diário “nada 

mais é que o momento inicial de uma história que conduz hoje a uma literatura 

despersonalizada” (BARTHES, 2004a, p. 169). Assim exposto, ele deixa de ser uma 

armadilha – oferecendo ao sujeito o alívio de ter vivido e de ter escrito – e passa a representar 

justamente a força motriz que faz voltar à literatura, mais precisamente “para perguntar-se em 

que condições ela ainda é possível” (BARTHES, 2004a, p. 168). Os personagens leitores, o 

livro dentro do livro, a diluição da fronteira entre ficção e realidade, todos os jogos 

especulares que a metaficcão propõe encontram, no discurso íntimo, as diversas 

possibilidades de reflexão – no sentido óptico do termo – do sujeito na escrita, também a se 

perguntar em que condições é ainda possível falar em sujeito, quando o imaginário da face 

oculta e da verdade íntima já não podem ser mais que uma segunda máscara, passível de ser 

replicada infinitamente. 

A impossibilidade de encarar a linguagem como esse meio dócil e transparente onde o 

sujeito e a realidade, dois artigos de fé de nossa percepção de mundo, se acomodam faz do 

diário um gênero sob suspeita. Desconfia-se, com razão, do narcisismo e da sinceridade do 

autobiógrafo, tanto quanto de um diarista, mas talvez só o diarista seja acusado de covardia, 

de preferir a facilidade a ter de enfrentar o desafio de construir uma obra plenamente literária. 

Mesmo diante do fato significativo de ter ultrapassado o isolamento, sua condição inicial de 

produção, para se consolidar em gênero, objeto de plena circulação em nossa sociedade, é 

sintomático que o diário precise responder sobre o seu valor intrínseco – e não pelo que ele é, 

mas pelo que nele falta. Diz Barthes, agora em um texto intitulado “Deliberação”, em que o 

semiólogo francês discute o interesse propriamente literário que um diário pode vir a 

despertar: 
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[...] se não chego a discutir o que “vale” o Diário, é porque o seu estatuto me 

escorrega por entre os dedos: por um lado, sinto-o, através de sua facilidade 

e obsolescência, como não sendo nada mais que o limbo do Texto, a sua 

forma inconstituída, inevoluída e imatura; mas, por outro lado, é mesmo 

assim um retalho verdadeiro desse Texto, porque dele comporta o tormento 

essencial. Esse tormento, creio eu, reside no seguinte: a literatura é sem 

provas. Deve-se entender com isso que não só ela não pode provar o que diz, 

mas tampouco que vale a pena dizê-lo. (BARTHES, 2004b, p. 461) 

 

Gostaria de chamar atenção para os caminhos distintos que essa discussão acerca do 

valor toma na reflexão barthesiana: no primeiro movimento, Barthes, pondo o Diário em 

confronto com o Texto, não pode deixar de perceber naquele o inacabamento e a 

inconsistência próprios de um exercício que, atraído pela imediatez do vivido, prima pela 

imediatez também do registro, recusando o trabalho de reelaboração da linguagem. O 

problema do valor restringe-se, no fim das contas, a um questionamento sobre a qualidade do 

que se escreve – é bom ou ruim?; no segundo, o teórico francês, embora ainda perceba o 

diário através da metáfora do retalho, empresta a ele uma autonomia fundamental como 

indagação do próprio ato de escrever. O problema do valor, agora, não reside na qualidade do 

resultado, mas, talvez, na do processo: livre de quaisquer obrigações com a verdade, enquanto 

conformidade com o real, ou com o caráter utilitário da comunicação, não será o trabalho da 

escrita um esforço vão? Não à toa, Barthes elege o diário de Kafka como “o único que se 

possa ler sem irritação”, não só porque, em alguma medida, relativiza a obsessão biográfica 

com a imagem do eu, mas também porque foi escrito por um homem cuja dúvida sobre o 

valor do que escrevia, para além das funções terapêuticas, foi resolvida pela decisão extrema 

de queimar seus papéis. 

Cremos que, ao encenar dentro dos limites de diários ficcionais diferentes processos 

de criação literária, seus avanços e achados, e sobretudo suas perdas e hesitações, as obras que 

analisamos acabam por dar corpo a uma reflexão sobre o valor da escrita nesse sentido 

kafkiano. O traço metaficcional de seus romances encontra a veia intimista não para 

demonstrar, presunçosamente, como se deve escrever, mas para tentar responder por que 
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escrever é, apesar de tudo, necessário, em um contexto histórico em que os usos excessivos do 

biográfico põem em xeque o papel da narrativa como força capaz de, por um lado, resgatar a 

vida do esquecimento, e, por outro, emprestar a ela o traço de grandeza que lhe couber. É 

dessa busca pelo sentido da escrita que Amadeo e A rainha dos cárceres da Grécia nos falam, 

é dela que queremos falar.  

 

2.2 Poética da perseguição ou o livro como herói6 

 

“Y no es culpa tuya no haber podido escribir lo que yo tampoco soy capaz de 

tocar. Cuando dices por ahí que mi verdadera biografía está en mis discos, 

yo sé que lo crees de verdad y además suena muy bien, pero no es así. Y si 

yo mismo no he sabido tocar como debía, tocar lo que soy de veras… ya ves 

que no se te pueden pedir milagros, Bruno. Hace calor aquí adentro, 

vámonos.”  

 

(Julio Cortázar, “O perseguidor”) 

 

No silêncio de seu diário, Frederico inquire Papi, mas poderia ter dirigido a pergunta a 

Bruno, narrador do conto “O perseguidor”, crítico musical que escreve a biografia de um 

certo Johnny Carter, talhado por Julio Cortázar como um duplo ficcional do saxofonista norte-

americano Charlie Parker: “Que persegue este homem? O seu passado ou o de outro, um 

texto, um astro que não se fixa.” (CLÁUDIO, 1984, p. 33) Para vender seu livro, Bruno 

escolhe olhar exclusivamente para o músico, afirmando, para deleite dos leitores, que sua 

verdadeira biografia está nos discos. Efetua-se aí um recorte decisivo sobre o perfil do 

saxofonista, recorte este que escamoteia a dimensão menos nobre, digamos, de sua existência: 

o vício da cocaína, suas manias e alucinações, a miséria mesma em que tenta sobreviver aos 

                                                           

6 Em um capítulo que trata do diário como espaço metaliterário, seria, no mínimo, indelicado não mencionar, 

como referência incontornável, o livro de Dalva Calvão, Narrativa biográfica e outras artes: Reflexões sobre 

escrita literária e criação estética na Trilogia da Mão, de Mário Cláudio (2008). Sua segunda parte aborda, 

detidamente, este tema. Para o que importa a esta análise, v. p. 68-74 p. 92-97. Muito do que se lê, especialmente 

neste trecho, é tributário às reflexões já iniciadas por Calvão; o que restar de contribuição minha é resultado da 

vontade de seguir escrevendo às margens de um texto crítico tão prolífico.  
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desígnios de sua percepção musical do mundo. Aos poucos, no entanto, Bruno percebe que 

essa parte da existência do instrumentista é fundamental para compreendê-lo não como o 

gênio perseguido pela incompreensão dos outros, mas como o perseguidor – mesmo que 

ninguém saiba exatamente de quê – e que deixar de referi-la constitui um apagamento 

necessário ao propósito de manter intacto o prestígio de seu trabalho crítico, cuja “publicación 

en inglés acaba de aparecer y se vende como la coca-cola.” (CORTÁZAR, 1973, p. 149) 

O desafio de Papi, o biógrafo de Amadeo de Souza-Cardoso, parece ser o inverso, uma 

vez que escreve com o intuito de recuperar, sem recortes ou lacunas, a imagem do homem 

obstinado cuja excentricidade, valor tão caro ao imaginário que cerca os artistas, se expressa 

justamente no fato de não se parecer com os seus pares: “Pressente-se-lhe nas cartas um 

pensamento que precede à ação, o que é raro nos artistas” (CLÁUDIO, 1984, p. 52) A 

tentativa de Papi também se revelará falha – note-se o uso do termo “pressentir” em lugar de 

outro verbo mais assertivo: notar, perceber –, porque não há garantias de que um imaginário 

não possa ser substituído por outro imaginário ainda mais sedutor, o da verdade. A rigor, é de 

suas frustrações nesta senda que trata este subcapítulo e disso falaremos mais adiante. Por ora, 

vale notar que Bruno e Papi tomam caminhos diferentes para contornar um problema que lhes 

é comum: escrever nunca será o bastante para dar conta da experiência humana neste mundo, 

mas é o único meio de que dispõem para perseguir – eles também, perseguidores – o sentido 

de se estar no mundo e, sobretudo, o desejo de permanecer nele, apesar da fragilidade da 

condição humana, seja em som, em tinta ou em letra. 

A imagem de Papi como perseguidor do artista cuja trajetória deseja narrar atende a 

um dos propósitos críticos de Amadeo. Segundo Dalva Calvão, 

 

esta parece ser a visão que se tenta passar de um certo tipo de biógrafo: um 

permanente curioso da vida alheia, a espreitar, pelos buracos das fechaduras, 

o espetáculo de outras existências, das quais, fatalmente, só conseguirá 
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enxergar o que puder enquadrar dentro dos limites de seu reduzido campo de 

visão (CALVÃO, 2008, p. 94) 

 

Encadeando, com maior ou menor sutileza, o destino do pintor Amadeo de Souza-

Cardoso ao de todos os habitantes da propriedade em que vivem Papi e Frederico, o olhar é 

talvez o campo semântico que melhor sintetiza o lugar no mundo e o conjunto de relações 

travadas entre os personagens criados por Mário Cláudio. Vivendo em uma “construção que o 

tempo vai estoirando” (CLÁUDIO, 1984, p. 26), entre as ruínas “de uma era extinta [...] sem 

qualquer cenário sócio-económico, desprezo do neo-realista que connosco topasse” 

(CLÁUDIO, 1984, p. 23), tio e sobrinho se movem em um cotidiano em que o exercício da 

escrita amplia a sensação de tédio, ao invés de combatê-la. Nas linhas de seu caderno, 

Frederico debita a conta dos dias a espiar o tio Papi, que se debate com as sombras de um 

pintor “que não assume forma” (CLÁUDIO, 1984, p. 59), em constante desafio à ideia de 

rigor que orienta o biógrafo na execução de seu trabalho: 

 

Pela sempre mesma porta por fechar, vejo [Papi] agora estirado no divã, um 

braço descaído a tocar o tapete, a outra mão deposta sobre o peito. Uma 

incrível desordem, contra o que é de regra, domina as superfícies de 

trabalho, ofícios, fotocópias, sobrescritos, fichas. E Amadeo esconde-se pela 

casa, negado por alguns que o sabem, de lábios em perpétuo selados pela 

morte. (CLÁUDIO, 1984, p. 23) 

 

O fragmento acima transcrito reúne elementos fundamentais da composição dos 

personagens em cena e da tensão que atravessa o diário de Frederico. Amadeo se esconde, 

mas, lidas poucas páginas do romance, logo se compreende que Papi não o está procurando, 

mas querendo legitimar seus métodos de pesquisa. Diante da impossibilidade de encontrá-lo a 

partir de fontes que lhe assegurassem a reconstituição de uma sequência lógica de causas e 

efeitos capazes de organizar a linha da vida, a tarefa de que se incumbe é apenas um pretexto 

“em que não acredita, mas a que se agarra para salvar a pele” (CLÁUDIO, 1984, p. 49). Nesse 

contexto, a perseguição imaginária é menos um indício de ação do que de impotência, não 
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apenas diante das páginas que ficam por escrever enquanto permanece estirado no divã, mas 

também diante do mundo que imediatamente o cerca, mundo este em que os privilégios não 

podem mais ser vistos como sintomas da natural superioridade de uma classe sobre outra: 

“Compareceram [os trabalhadores da propriedade] de cabeça mais levantada do que quando 

eu era criança, apoiados em razões atendíveis, sem queixume, com frontalidade. Papi recusou-

se a recebê-los, barricado em seus livros, suas resmas de almaço, suas notas rabiscadas.” 

(CLÁUDIO, 1984, p. 41, grifo meu) Enquanto ele se defende, Frederico vê, e isso é quase 

tudo quanto diz de si no seu diário. 

Ao longo do fio narrativo que conecta artista, biógrafo e diarista, acompanhamos três 

formas de estar no mundo em que a experiência de olhar o outro, por extensão metafórica, 

parece perder gradativamente o valor. Amadeo, ainda criança, ao admirar o trabalho dos 

vindimadores que circundavam a casa de Manhufe, “Mirava-os de frente, por entre eles se 

esgueirava sem que lhe notassem” (CLÁUDIO, 1984, p. 18, grifo meu) – como se deles 

tomasse as lições necessárias à arte de existir: interessar-se pelos outros e as paisagens que 

formam sem constrangê-los com a estranheza de sua presença. Papi desejaria olhá-lo de 

frente, mas esse olhar expressa um desejo tão imperioso de o dominar – “É urgente que um 

pintor nasça, português e morto há décadas, para que continue a rodar o zodíaco” (CLÁUDIO, 

1984, p. 20) – que não resta a Amadeo outro recurso senão “esconder-se por detrás das 

décadas” (CLÁUDIO, 1984, p. 33). O diarista, por sua vez, parece não ter o que aprender com 

Papi, ambos tão semelhantes em seus despropósitos, mas tampouco pode olhá-lo de frente. 

Cabe-lhe apenas vê-lo pela fresta da mesma porta sempre por fechar: a pequenez de seu jogo 

se reforça ainda na medida em que ao prazer do olhar voltado ao tio se acresce um sentido de 

traição: “Que diria Papi se soubesse da astúcia com que lhe espreito a escrita, intenso e 

torturado como um voyeur?” (CLÁUDIO, 1984, p. 91) Nesse aspecto, o diário de Frederico 

representa “uma forma de covardia com relação ao outro” (LEJEUNE, 2008, p. 267), na 
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medida em que o olhar que ali se transforma em linguagem advém do desejo de penetrar “no 

ser olhado, ferindo-o, tolhendo a sua liberdade” (BOSI, in NOVAIS, 1988, p. 80), o mais das 

vezes se ocupando em evidenciar o quanto Papi, na verdade, não tem controle sobre a tarefa 

de que se incumbe, e ainda menos sobre a sua própria vida, esvaindo-se na forma de liberdade 

que a cocaína lhe oferece. 

Em “O narrador pós-moderno”, artigo presente na coletânea intitulada Nas malhas da 

letra, Silviano Santiago detecta uma nova configuração para a voz narrativa a partir da leitura 

de alguns contos do escritor brasileiro Edilberto Coutinho. Retomando a reflexão clássica de 

Walter Benjamin sobre o tema, o professor brasileiro fixa três marcos no desenvolvimento da 

história do narrador como mediador da experiência humana. O primeiro, celebrado por 

Benjamin, é o narrador tradicional – sintetizado nas figuras do marinheiro e do camponês –, 

aquele que, ao elaborar uma narrativa a partir dos dados de sua experiência, está apto a 

transmiti-la como um fruto de sua sabedoria aos demais membros de sua comunidade. Seu ato 

verbal se reveste da autoridade do homem que, tendo vivido muito ou vindo de outras terras, 

se habilita a dar conselhos. O segundo se apresenta, já sob luz diversa, no romance burguês, 

transformado naquele que não pode dar garantias do caráter exemplar do que conta, nem 

oferecer ao ouvinte a oportunidade de uma troca de experiências, já que se encontra apartado 

deste em virtude das novas condições de produção da narrativa – o que significa dizer que, 

embora parodie gêneros orais, “a difusão do romance só se torna possível com a invenção da 

imprensa” (BENJAMIN, 1994, p. 201) e a consolidação do livro como suporte privilegiado 

do literário. O terceiro tipo, agora depreendido por Silviano Santiago, pode ser flagrado no 

texto pós-moderno: trata-se do narrador que, tendo perdido a capacidade de contar a partir 

daquilo que experimenta, assume a atitude de um repórter ou de espectador e se afirma pelo 

olhar que lança à experiência do outro. Segundo a hipótese avançada pelo estudioso, 
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o narrador pós-moderno é o que transmite uma “sabedoria” que é 

decorrência da observação de uma vivência alheia a ele, visto que a ação que 

narra não é tecida na substância viva de sua existência. (Nesse sentido, ele é 

o puro ficcionista, pois tem de dar autenticidade a uma ação que, por não ter 

respaldo da vivência, estaria desprovida de autenticidade. Esta advém da 

verossimilhança, que é produto da lógica interna do relato [...].) 

(SANTIAGO, 2002, p. 46) 

 

As consequências que Santiago extrai de tal hipótese encaminham seu pensamento na 

direção da lógica do espetáculo, em que a experiência do olhar é devorada pela do assistir: o 

olhar pós-moderno não vê objetos, mas apenas a imagem deles, produzida pelo aparato 

técnico da câmera e reproduzida pelos modelos de representação privilegiados por nossa 

época; o olhar pós-moderno é o termo final de uma história do gradativo afastamento do 

narrador diante daquilo que ele narra. Mas se este não pode, pela força de sua experiência, 

aconselhar seu ouvinte, convertido agora em leitor, tampouco as ações do outro que ele olha, 

vindas supostamente para dirimir essa perda, parecem capazes de transmitir qualquer saber 

que não seja “a passividade prazerosa e o imobilismo crítico” como únicas formas de 

autenticidade possível (SANTIAGO, 2002, p. 59). O olhar pós-moderno, em suma, é um 

indício de mudez, da pobreza da experiência e, portanto, de sua incomunicabilidade. 

Conquanto contemple, como se nota, universos ficcionais bastante diversos daquele 

criado por Mário Cláudio, o ponto de vista exposto pelo teórico brasileiro permite esboçar o 

lugar problemático de Frederico na cadeia de olhares que atravessam Amadeo. Porque, 

segundo afirma o texto de Santiago, a mudez do narrador pós-moderno pode ser expressão da 

busca pela voz – ou, no mínimo, do desejo de dar voz ao outro. O olhar que dedica Papi a seu 

biografado se assemelha ao de Frederico em relação ao biógrafo, oscilando ambos entre o 

vazio da existência e o prazer de substituí-la por outra, de tonalidades aparentemente mais 

interessantes. No entanto, comparada às de Frederico, a tarefa do tio se revestiria, se 

concluída, da dignidade de uma realização, seria vista como produto do trabalho de um 

escritor. Olhar e diário se cruzam na aparente pobreza de suas aspirações: as anotações do eu 
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que vigia, contrariando o princípio narcisista que orienta o gênero, posicionam a experiência 

do outro no centro do palco da escrita e acabam por confirmar o lugar do diário na 

constelação dos gêneros biográficos: o diário pode pertencer a um escritor, pode, mais ainda, 

fazer parte de sua obra – na síntese cronológica de suas publicações, ele surge sempre depois 

que o autor se consolida como tal –, mas é improvável que, sozinho, converta quem o escreve 

em escritor.7 No romance de Mário Cláudio – e acompanhando em parte a reflexão sobre o 

narrador pós-moderno –, olhar o outro, espreitar-lhe a escrita é o prazer possível diante da 

impossibilidade de escrever: “Que projectos elaboro, sempre menino, iludido numa queda 

hipotética para a pesquisa historiográfica, sonhador de irrealizáveis monografias, amante da 

procissão da Senhora das Dores?” (CLÁUDIO, 1984, p. 49) 

Entretanto, a escrita de Frederico não é feita apenas de narcisismo ferido, funcionando 

também como registro das variações no percurso reflexivo do tio, que pendula da crença no 

ideário biográfico tradicional, segundo o qual a verdade pode ser extraída da interpretação 

supostamente adequada dos documentos e depoimentos de que dispuser, para o 

reconhecimento dessa mesma crença como ilusória: 

 

Também Papi esmorece no interior cinzento, com de longe a longe um fio de 

prata ou um furtivo esplendor de madeira. Hoje tem sido um fala-só, 

debitando para consumo próprio as intenções da biografia que lavra, 

equiparando-a a uma tela do pintor, dessas últimas, com os fragmentos da 

vista, o fruto, o título, o insecto, as cordas da viola. Mas afirma pretendê-la 

como história subjacente, inventando não os eventos mas os pressupostos, 

não os efeitos mas as origens. (CLÁUDIO, 1984, p. 87-88) 
 

                                                           

7 O diário tem funções terapêuticas imediatas, mas também é uma indagação para o futuro, no sentido de que 

funciona como germe do que se pretende fazer florescer, mais adiante, como esboço de uma identidade. Escreve 

Anne Frank, em 5 de Abril de 1944: “Quando escrevo consigo afastar todas as preocupações. Minha tristeza 

desaparece, meu ânimo renasce! Mas – e essa é uma grande questão – será que conseguirei escrever alguma 

coisa grande, será que me tornarei jornalista ou escritora? Espero, ah, espero muito, porque escrever me permite 

registrar tudo, todos os meus pensamentos, meus ideais e minhas fantasias.” (FRANK, 2013, p. 260) O Diário de 

Anne Frank, talvez o mais conhecido exemplar do gênero a ser escrito no século XX, reforça a hipótese da 

insuficiência do diário na consolidação do escritor: o justo interesse que ele desperta se deve, em parte, à 

perspectiva não da sua continuidade, mas de sua interrupção trágica, que lhe rouba o direito de se tornar aquilo 

que deseja. 
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A presença do sobrinho faz Papi falar, mas não há diálogo: suas palavras são emitidas 

para consumo próprio, permanecendo incomunicável, escondido detrás de sua tagarelice. É 

através do diário que lemos o discurso referido de Papi, oscilando entre o apego aos marcos 

da realidade e a resignação diante da necessidade de inventar o que esse real constantemente 

lhe nega. A percepção de que não há como conceber Amadeo de Souza-Cardoso em sua 

pretensa totalidade por arte da escrita, embora o faça mergulhar em profunda melancolia, 

interfere de maneira decisiva no protocolo de intenções de seu projeto. 

Que a biografia, discorrendo na outra camada do romance, não tente explicar as telas, 

mas, em vez disso, delas assimilar sua intrincada geometria, seus planos, temas e cores; que se 

tenha desvencilhado das obrigações para com a verdade factual da vida do pintor: tais 

deslocamentos só se tornam claros nas linhas do diário. Melhor dizendo: tais protocolos só 

podem ser compreendidos efetivamente como deslocamentos à medida que lemos o diário e 

percebemos o arco desenhado pela reflexão metaliterária que aí se desenvolve, isto é, de onde 

ela parte e onde parece chegar. É que, quando avançamos na leitura do que seria a trajetória 

do artista, essas convicções já se fazem presentes desde o primeiro trecho – notável, por 

exemplo, na sobrecarga de detalhes com que se reelaboram os lugares da infância do pintor. 

Vale a pena exemplificar esse recurso, cotejando tal reflexão com uma das primeiras 

passagens da biografia, transcrita a seguir: 

 

Amadeo percorre a Casa a grande velocidade, na espécie de tontura que lhe 

dá a infância, ingénuo do destino a conferir ao fogo que a brincadeira não 

sabe extinguir. Os pratos de barro colorido trepidam nas paredes de estuque 

grossíssimo, os cobres luzem no brilho sufocado das coisas com muita 

serventia, dobra-se o cheiro dos toros de pinheiro ardido sobre o da manteiga 

esbranquiçada, que nas horas vagas se bate. A cozinha de Manhufe guarda o 

seu segredo para o futuro. Nelas as mulheres se embrulham pelando batatas, 

transportando do patíbulo ao alguidar a galinha morta de patas lívidas, que 

deixa pingar pelo chão estrelinhas de sangue. (CLÁUDIO, 1984, p. 11) 
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Há muito pouco, no trecho citado, das convicções daquele Papi que se dedica a 

escriturar uma biografia (CLÁUDIO, 1984, p. 13) – segundo a leitura de Dalva Calvão 

(2008, p. 68), como se da contabilidade dos fatos que compõem a vida do pintor fosse 

possível alcançar um resultado satisfatório. Logo na primeira página, o romance acolhe seu 

leitor na Cozinha de Manhufe, ou melhor, no quadro que a evoca, único vestígio a restar 

daquele espaço e do sopro de vitalidade que por ali circulava, em uma narração que explora os 

trabalhos e os dias de Amadeo para construir com eles um terceiro termo, resultado da 

interação entre a referência objetiva do espaço/tempo em que lhe coube viver – as origens 

inventadas – e o universo pictórico por ele engendrado – os efeitos que solicitam 

interpretação.8 Na imensa galeria verbal que Mário Cláudio elabora diante dos olhos do leitor, 

a descrição da cozinha, extrapolando os limites estreitos de um real sempre inacessível, 

arremata uma espécie de saber que só é manifestado pelo suposto autor dessa obra muitas 

páginas depois. A biografia toma como pressuposto a compreensão de que suas lacunas 

incontornáveis só podem ser preenchidas com um investimento definitivo na imaginação 

criadora. Mas esse pressuposto parece ser o produto de uma espécie de aprendizado que só 

tem visibilidade no diário. Nesse sentido, mais que o biógrafo do biografador, como bem o 

definiu Paula Morão (apud CALVÃO, 2008, p. 92), creio poder afirmar que Frederico o é da 

própria biografia, visto que é a história de sua formação que importa contar, não exatamente a 

de Papi. Lembro aqui, a propósito, das palavras de Mikhail Bakhtin a respeito da concepção 

do personagem no romance tradicional: 

 

                                                           

8 Em seu livro sobre a Trilogia da Mão, Dalva Calvão analisa esse mesmo trecho de Amadeo, enfatizando a 

sobrevalorização do detalhe como uma opção estética em que a subjetividade do escritor, aguçada pelo trabalho 

do artista amarantino, provoca “também a subjetividade do leitor, solicitado em sua própria memória e 

convidado a reconstruir, na imaginação, o espaço narrado com sua quase palpável atmosfera.” (CALVÃO, 2008, 

p. 151) A análise que propomos tenta compreender como essa opção estética entra em confronto com o que se 

relata no outro plano temporal do romance, produzindo outros sentidos ao percurso de Frederico, para além da 

insistente imagem do voyeur. 
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A imensa maioria dos romances (e das modalidades romanescas) 

conhece apenas a imagem da personagem pronta. Todo o movimento do 

romance, todos os acontecimentos e aventuras nele representados deslocam 

o herói no espaço, deslocam-no pelos degraus da escada da hierarquia social: 

de miserável ele se torna rico, de vagabundo sem linhagem se torna nobre; o 

herói ora se afasta, ora se aproxima de seu objetivo – da noiva, da vitória, da 

riqueza, etc. os acontecimentos mudam o seu destino, mudam a sua posição 

na vida e na sociedade, mas ele continua imutável e igual a si mesmo 

(BAKHTIN, 2011, p. 218-219) 

 

É preciso situar tais palavras de modo a esclarecer esse ponto da análise romanesca. A 

caracterização do personagem como um todo cujo perfil se modifica apenas exteriormente 

permite que o teórico russo aponte a diferença fundamental entre o romance comum e o 

romance de formação: neste, o personagem surge não mais como imutável, mas sim como 

grandeza variável, no sentido de que as mudanças na substância do herói, seus valores e seu 

caráter, passam a constituir o cerne do enredo. É evidente que o pensamento bakhtiniano 

sobre o tema não é exatamente aplicável ao contexto do romance português, tanto mais 

porque Frederico e Papi parecem ser grandezas melancolicamente fixas em um tempo 

histórico que dá sinais urgentes de transformação. O que me parece interessante ressaltar, no 

entanto, é que, lida a camada narrativa que corresponde ao diário, o único elemento desse 

universo ficcional que efetivamente não é imutável e igual a si mesmo é o livro que Papi 

insiste em escrever. Ao contrário dos dois personagens, é ele a grandeza variável, dinâmica, e 

são as suas mudanças – isto é, a modificação no quadro de valores que comandam sua escrita 

– que acabam por determinar mais ou menos sutilmente a sorte do tio e do sobrinho. Não por 

acaso, o desfecho de Amadeo se ocupa de informar aos leitores do destino dado aos papéis em 

que Papi vertia a sua escrita, interrompida depois da morte de Frederico. 

Se, no romance de formação, o “tempo se interioriza no homem, passa a integrar a sua 

própria imagem” (BAKHTIN, 2011, p. 220), a construção bipartida do romance sugere pensar 

o modo como o tempo da escrita passa a integrar a imagem da biografia. Se lemos de forma 

independente os trechos supostamente escritos por Papi, percebemos que de fato sua escrita 



 44 

dá conta, inclusive com rigor cronológico, das passagens da vida do artista português. Mas 

esse suposto livro – e talvez seja possível dizer, qualquer livro – a ser impresso e editado sob 

uma capa que o habilita à publicação, em seu formato aparentemente bem-acabado, trataria de 

silenciar em larga medida uma história das descobertas e incertezas de sua criação. Ao contar 

essas histórias, o romance, no todo, troca novamente os papéis: se o tempo de Amadeo de 

Souza-Cardoso se mostra arredio à ideia de uma verdade clara e distinta, se seu compasso só 

pode ser recuperado pela imaginação do biógrafo, então a única cronologia segura é aquela 

que descreve a sutil metamorfose do pintor, de pessoa física que viveu entre fins do XIX e 

início do século XX em personagem submetido aos ditames de uma narrativa ficcional: “Papi, 

quando o deixei, falava da datação dos trabalhos, insistindo no benefício que para o criador de 

um herói sempre advém de poder impor uma estrutura ao desalinho.” (CLÁUDIO, 1984, p. 

64). Daí que o diário seja a forma escolhida para contar essa história: através da ilusão de um 

tempo real, porque socialmente instituído, Mário Cláudio empresta consistência à aventura 

que importa de fato recuperar, a que parece guardar indícios de alguma verdade – a aventura 

do livro como herói em si mesmo ao redor do qual orbitam Papi, Frederico e o próprio 

Amadeo, e de cuja gênese cada um deles participa em diferentes escalas: 

 

O artista Amadeo entre nós se planta, na construção que o tempo vai 

estoirando, com toda a certeza que lhe advém de ter vida vivida, cronologia 

que nada pode abalar. Há anos que falamos dele, até nos saturarmos de assim 

o trazermos no convívio de quem lhe não pertence, atribuindo-lhe uma 

astúcia nossa. (CLÁUDIO, 1984, p. 26) 

 

Destaque-se a permanência do campo semântico relacionado à intimidade, seja pela 

presença do pronome possessivo, seja pela pretensão cínica de privar com essa figura 

fantasmática, criada, antes de mais, pela necessidade de a fazer surgir, ou mesmo pela 

confissão de certo ciúme por algo que lhes pertence. Mas, se a última arte que resta a Amadeo 

de Souza-Cardoso é a da fuga, o que é que pertence de fato a Papi e Frederico senão o livro 
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inacabado? É o livro o único lugar onde algo ainda pode nascer e durar por força de suas 

vozes, da fala obsessiva, ainda que saturada de ambos. Livres do fardo da vida vivida, matéria 

tão inacessível aos outros em sua essência quanto a experiência da morte, tio e sobrinho se 

apropriam de Amadeo, que, inoculado por uma astúcia que provém daqueles que o 

perseguem, vai sendo aos poucos feito nosso, isto é, deles, cientes talvez de “que o ‘real’ e o 

‘autêntico’ são construções de linguagem” (SANTIAGO, 2002, p. 47), e de que a escrita é 

uma atividade que consiste menos em desvendar o sentido do homem (CLÁUDIO, 1984, p. 

19) do que em atribuir sentido nosso a trajetórias alheias – alheias inclusive ao ato mesmo de 

atribuir sentido. 

Como afirma Dalva Calvão, Frederico manifesta “o desejo de se incluir” na tarefa de 

Papi “comportando-se quase como um co-autor da biografia do pintor.” (CALVÃO, 2008, p. 

94) Creio ser possível afirmar, agora com mais segurança, que o sentido de co-autoria, neste 

trabalho, se estende de fato ao tempo da leitura. Ao reservar a Frederico o espaço do 

contratempo, Mário Cláudio redimensiona o papel do personagem e do próprio diário como 

gênero escolhido para confrontar a biografia dentro dos limites do romance. O caráter lacunar 

e fragmentário da verdade se impõe como um obstáculo que obriga o escritor a criar, tendo 

em vista que inventar Amadeo é o único modo de não se igualar a um daqueles “peralvilhos” 

(CLÁUDIO, 1984, p. 31) que guardam sob sua vigilância os lugares-comuns sobre o pintor a 

fim de conservar o pleno exercício do poder sobre ele. Criar, em suma, é o único modo de 

libertá-lo em busca de novas significações possíveis para a relação entre arte e vida. A 

ficcionalização do discurso íntimo, então, é o laboratório privilegiado dessa pesquisa. A morte 

de Frederico, ao fim do romance – que simboliza, em um diário autêntico, a afirmação limite 

de uma escrita marcada pela interrupção, nunca pelo término –, em vez de estancar a escrita e 

suspender seus sentidos, oferece aos seus papéis um desfecho pleno de significação: Gabriel, 

o filho do caseiro que dispara acidentalmente contra o diarista é referido por este como 
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“criança poluída por um destino de vingança que lhe atribuímos” (CLÁUDIO, 1984, p. 26). 

Mário Cláudio inclui o diário na composição do seu tecido romanesco, explorando suas 

características – o espaço da página que permanece em branco entre uma data e outra, como 

que a evidenciar a lacuna como matriz de toda escritura; o acaso que atravessa o cotidiano e 

demonstra a falácia das soluções de continuidade tão caras à estrutura narrativa; a obrigação 

de obedecer ao calendário (BLANCHOT, 2005, p. 270), que faz do diário um texto 

virtualmente sem fim, refratário a qualquer ideia de todo – justamente para desfazer a ilusão 

pretensiosa de que o essencial, no gênero, é a busca do sujeito por si mesmo. Si yo mismo no 

he sabido tocar como debía, tocar lo que soy de veras, qualquer busca nesse sentido pode 

soar falaciosa ou mesmo inútil. Melhor então será compreender o gênero como terreno 

propício para pensar o ato de escrever. 

Já se disse aqui que a Frederico cabe contar a história das descobertas e incertezas 

concernentes ao trabalho do tio. Mas talvez seja mais que isso: em última instancia, as 

entradas do seu diário ensinam a ler o que vai na outra camada narrativa, modificando nossa 

percepção sobre a biografia como gênero. A encenação dos bastidores do seu surgimento 

quebra suas expectativas típicas de interpretação, exigindo que o leitor empírico que somos, 

se deseja extrair dela qualquer fruição, se reinvente também em suas convicções. 

Apropriando-se de Amadeo, Frederico é, bem feitas as contas, o primeiro leitor de Amadeo. 

 

2.3 A experiência intelectual 

 

“O pensador, na verdade, nem sequer pensa, mas sim faz de si mesmo o 

palco dessa experiência intelectual, sem desemaranhá-la. Embora o 

pensamento tradicional também se alimente dos impulsos dessa experiência, 

ele acaba eliminando, em virtude de sua forma, a memória desse processo.” 

 
Theodor Adorno (“O ensaio como forma”) 
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As primeiras páginas de A rainha dos cárceres da Grécia indicam que sua matéria 

romanesca constitui uma parcela da totalidade hipotética do diário do professor de biologia, 

um recorte que coincide com a disposição de resgatar a memória da mulher amada, morta 

meses antes da data de sua primeira entrada, firmada em 26 de abril de 1974. Tal disposição, 

no entanto, vem acompanhada de uma série de dúvidas atinentes à execução do plano. Ciente 

dos problemas que se impõem àquele que tem de se haver com a natureza lacunar das 

lembranças pessoais e a falta de registros materiais confiáveis, “uma aguda noção do 

irrecuperável” (LINS, 2005, p. 7) faz amadurecer a ideia de substituir o trabalho da memória 

pelo da leitura. Esse propósito, por sua vez, encontra dois obstáculos. O primeiro deles se 

refere aparentemente à forma que tal tarefa deve assumir: 

 

A idéia persiste e se define. Em vez de escrever sobre a mulher, por 

que não dedicar um estudo ao livro, o seu, que sempre leio? Mais razoável a 

alternativa e mais proveitosa. Afinal, muito do que eu possa dizer de Julia 

Enone terá valor para mim unicamente, como as fotografias de família. 

Privado, apesar da atração que sobre mim exerce o novelesco, da habilidade 

e da energia indispensáveis à arte de narrar, correria o risco de palidamente 

sugerir o perfil da minha amiga. Mesmo se, cauteloso, sem qualquer 

veleidade de incursão no imaginário, ativesse-me à biografia. (LINS, 2005, 

p. 8) 

 

O trecho acima condensa algumas linhas de força do diário, constituindo-o como uma 

deliberação, no sentido dado por Lejeune: para além de esboçar, através da escrita, os 

contornos da subjetividade, o gênero “permite acompanhar de perto uma tomada de decisão.” 

(2008, p. 263) Longe de ser apenas um acerto de contas com o passado e todas as pendências 

que a morte de Julia deixou suspensas, registrar a leitura se apresenta como forma de agir 

contra o vazio cotidiano e firmar um pacto sutil com o futuro – o de continuar, dia após dia, 

ao menos enquanto a leitura não se esgota. A intenção de preencher as horas mortas, como 

vimos, não é isenta de entraves. Se, por um lado, a ideia de um diário de leitura contém um 

sentido aparentemente positivo, quando sustenta a oposição entre o caráter público da obra 
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literária e o interesse restrito que caracteriza as fotografias de família, não se pode deixar de 

perceber, por outro lado, que ela comporta certo grau negatividade, tendo em vista que o 

contato com o livro repisa o campo semântico da dificuldade, mencionado por Barthes e 

constantemente aludido como traço predominante do perfil do protagonista. Assim é que a 

opção pelo romance imaginário representa uma alternativa às inconsistências da 

rememoração, mas se opõe também às exigências da escrita. Aqui, no entanto, não se trata 

exatamente de uma desconfiança quanto ao valor da biografia como meio de conservação da 

memória, mas quanto à capacidade mesma de narrar. Os termos “diário”, “leitura” e 

“biografia” se afastam do “novelesco” em uma polarização que vai da obstrução ao terreno do 

imaginário à liberdade do exercício criativo. 9 

O segundo obstáculo tem relação com o lugar de enunciação ocupado pelo 

personagem. Como validar um discurso crítico que provém de um lugar completamente alheio 

aos círculos letrados e, ainda mais, autorizados a falar sobre livros? Não bastasse ser o 

protagonista um obscuro professor secundário, sua voz se encontra aparentemente 

desqualificada pelo convívio com a autora do livro sobre o qual pretende dissertar: “não estará 

o meu depoimento desde já condenado à parcialidade, ao malogro[?]” (LINS, 2005, p. 11), 

pergunta o professor, hesitante frente ao axioma clássico da Teoria da Literatura segundo o 

qual o “exame dos textos [...] deve ignorar a mão que os redigiu (tensa, não obstante, de 

história e de motivos obscuros).” (LINS, 2005, p. 10) Ao questionar o prestígio dado à 

intenção do autor como depositária das significações de uma obra, a Teoria postulava 

desvincular o texto literário da explicação biográfica que imperava, até fins do século XIX, 

                                                           

9 Em “Da leitura”, Roland Barthes discute os impasses que surgem na tentativa de se enquadrar o ato de ler em 

um paradigma de ciência, nos moldes do que já ocorre com a Narrativa. Dadas as dificuldades de limitar os 

objetos que se prestam à atividade interpretativa ou mesmo de definir seus níveis de complexidade, a leitura 

solicita que se a interrogue por outros pontos de vista. Tal ponto de vista, para Barthes, é o Desejo – e entre as 

muitas facetas do desejo de ler, vale ressaltar esta: “a leitura é condutora do Desejo de escrever” (BARTHES, 

2004b, p. 39), isto é, o desejo de devolver em produção, em trabalho, o produto de nossa intimidade com o texto. 

Nesse aspecto, as páginas iniciais de A rainha dos cárceres da Grécia desenham um cenário em que o desejo de 

leitura tem o objetivo de escrever sobre Julia, mas não conduz ao Desejo: inicialmente, o protagonista lê porque 

não lhe é possível narrar. 



 49 

como método de exegese para, em seu lugar, dar prioridade à análise do material linguístico 

propriamente dito, do conjunto de relações que se estabelecem dentro do sistema de signos, a 

fim de entender de que modo se estruturam as unidades do discurso literário. Ocorre que, 

talvez por uma radicalização desse postulado, a ênfase no aspecto formal parece ter atingido, 

a reboque, o senso de que a Literatura fale de algo que seja exterior a ela – daí por que a 

crítica de caráter imanente proscreveu de seu horizonte interpretativo não só a biografia do 

escritor, mas tudo aquilo que, sob o nome de referente, viesse a ameaçar a autonomia do texto 

na elaboração de seus sentidos. Segundo Compagnon, ao fim e ao cabo, tudo se passa como 

se esvaziar o privilégio da intenção autoral implicasse legislar em causa própria, em favor da 

independência e legitimidade da crítica literária mesma como disciplina: “se sabemos o que o 

autor quis dizer, ou se podemos sabê-lo fazendo um esforço – e se não o sabemos é porque 

não fizemos esforço suficiente –, não é preciso interpretar o texto. A explicação pela intenção 

torna, pois, a crítica literária inútil” (COMPAGNON, 2010, p. 49). 

O diarista hesita, mas não recua “ante decretos que – por mais objetivos que sejam e 

mais virtuosos – careçam de sabedoria no sentido amplo”: “Como traduzir certos entretons e 

propósitos senão contrastando-os, opondo-os a uma certa tradição, ou seja, a uma autoria?” 

(LINS, 2005, p. 11-12). O autor de que se fala agora é substancialmente diferente daquele 

cuja morte Barthes decretou, até com atraso em relação ao New Criticism – isto é, o fantasma 

da pessoa do autor, para a qual o texto enviaria, submisso, todas as suas imagens –, 

identificando-se melhor, na verdade, com aquele a que Michel Foucault atribuiu funções 

bastante específicas na cultura ocidental: “O nome do autor não está localizado no estado civil 

dos homens, não está localizado na ficção da obra, mas na ruptura que instaura um certo 

grupo de discursos e seu modo singular de ser.” (FOUCAULT, 2001a, p. 274) Entendido 

como dispositivo discursivo, o autor provê um critério classificatório que permite agrupar 

textos segundo padrões e regularidades tais que reduzam as diferenças em termos de 
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maturação, evolução, influência (FOUCAULT, 2001, p. 278). É importante mencionar, nesse 

contexto, a referência que se faz, n’A rainha..., a uma das aventuras teóricas mais conhecidas 

do autor das Ficções: “os mesmos versos não são os mesmos versos, venham do epígono 

Etienne Alane ou de Hugo” (LINS, 2005, p. 12). É verdade que, ao atribuir a Pierre Menard a 

autoria do Quixote, Borges sugere que a leitura atua na renovação dos textos e essa é talvez a 

sua mais reconhecida contribuição à Teoria da Literatura. Mas o anacronismo deliberado e as 

atribuições errôneas os enriquecem não porque permitam libertar completamente a leitura do 

princípio da autoria como paradigma crítico, mas porque possibilitam jogar com esse nome 

próprio e a estrutura discursiva que ele sintetiza – um amálgama entre aquilo que, em 

literatura, se costuma chamar estilo e a fortuna crítica que a seu redor se desenvolveu. A 

noção de autor descreve não apenas o modo de ser, as características de certa enunciação, nos 

termos de Foucault, mas também o seu modo de ler. Em ambos os casos, importa salientar 

que o autor é um discurso antes de ser uma pessoa que escreve. 

Assim fixada no diário, a passagem borgiana aponta para campos de reflexão mais 

amplos do que a legitimação do lugar de fala ocupado pelo professor secundário, reforçando a 

autonomia do leitor como instância capaz de participar da recriação do texto literário – ou, em 

um sentido mais dramático, de sua sobrevivência: “Borges, na Zoologia fantástica, lembra 

que nem todos os animais inventados perduraram: não encontraram eco no coração dos 

homens. Foi necessária decerto uma hecatombe de monstros para sobreviverem os unicórnios 

e os centauros.” (LINS, 2005, p. 71). Assim, ela não representa apenas uma prática individual, 

mas constitui um gesto – ou, para manter o mesmo campo semântico do trecho citado, 

alimenta uma recordação que, atualizada a cada novo encontro entre leitor e livro, passa a 

fazer parte dessa espécie de memória coletiva que é o imaginário. “[P]orque o imaginário 

plana sobre o transitório” (LINS, 2005, p. 91), há, certamente, no Minotauro, no labirinto que 

o encerra, nas circunstâncias insólitas que o fazem nascer, no seu combate com Teseu e na 
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estranheza mesma de sua forma, metade touro, metade homem, algo que responde, ainda hoje 

e sempre, à jornada do homem em busca de uma saída para o labirinto da existência. É nesse 

plano mais abrangente, em que as faculdades da imaginação não se opõem ao real, mas 

representam uma resposta às suas lacunas, englobando-o, que emerge o dilema inerente a toda 

atividade interpretativa: se “um texto outra coisa não é senão a estratégia que constitui o 

universo de suas intepretações legitimáveis” (ECO, 2008, p. 44) – no sentido de que cada 

enunciado já prevê, no âmbito de suas relações sintagmáticas, paradigmáticas e intertextuais, 

um conjunto hipotético de intepretações plausíveis –, a fronteira entre o permitido e o 

proibido, em termos de leitura, não parece tão evidente. Voltaremos a este ponto mais adiante. 

Por ora, é importante situar tal questão no romance de que nos ocupamos. Empenhado na 

decifração do livro de Julia, o narrador-leitor menciona perceber correspondências entre a 

trajetória de Maria de França, perdida nos descaminhos da burocracia em busca de um 

benefício previdenciário para o qual nunca consegue deferimento, e a condição do escritor na 

sociedade, em um sentido amplo, ambos marcados por um signo de incomunicabilidade: “a 

mensagem da heroína, emissão no vazio, evoca o drama do escritor, muitos dos quais vivem e 

morrem sem conhecer a alegria da resposta” (LINS, 2005, p. 91). Embora tais relações lhe 

pareçam evidentes, o professor não está certo do que pensa ver, uma vez que, para comprová-

las, transcreve, do livro imaginário, a passagem que narra a primeira relação sexual da 

protagonista: esta, tal como o escritor, “desnuda-se [...], submete ao mundo indiferente o que 

por norma se esconde.” (LINS, 2005, p. 91) Mas sob que critério essa metáfora é pertinente, 

legítima, dentro do romance que o professor lê? A digressão a seguir surge em seu socorro: 

 

A reflexão conduz o homem à verdade? Pressuponho, é claro, um 

cérebro lúcido e exercitado. Sem isso, pensar é como fazer avançar um carro 

sem governo: sempre desastroso o resultado. Mas, ainda que eu possua o 

instrumento e o tenha provido de ciência, estarei a salvo do erro? Não. Se 

imagino, entretanto, nunca me engano: o imaginário é autônomo e plana 

sobre as mudanças. Para Anaximandro de Mileto, o vento encerrado numa 

nuvem, como o vinho num odre, rompe-a com violência durante a 
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tempestade, e este rompimento é que produz o relâmpago e o trovão. O 

raciocínio de Anaximandro leva-o a este absurdo. Mas o absurdo deixa de 

existir se saliento a real natureza da hipótese. Concentrando no problema a 

sua mente ágil e poderosa, colheu o pensador milésio, certo de ouvir outras 

vozes, uma resposta da imaginação, e tão duradoura que não nos custa 

aceitar, ainda hoje, grandes sementes de ar rompendo as nuvens, com 

estrondos e clarões. (LINS, 2005, p. 90) 

 

Ainda pensando com o semiólogo italiano, o impasse se desenha nestes termos: como 

distinguir os sentidos supostamente previstos por um texto daqueles que o leitor, por força de 

seu trabalho, atribui a ele? E mais, admitindo-se que tal contraste seja possível, é justo 

diferenciá-los segundo o critério redutor da verdade, enunciada sempre no singular? 

Entendida em termos de essência, essa noção de verdade desqualifica, em nome de um 

resultado supostamente idêntico, a tendência mesma da linguagem à abertura e à pluralidade 

de sentidos. Mais que isso, para os propósitos do romance que aqui lemos, esse critério tão 

restritivo parece ignorar o fato de que a verdade constitui, ela mesma, um valor variável 

conforme a época e a sociedade que a elabora. O paralelo com a história do pensador milésio 

aparece no diário, então, como índice de uma reflexão sobre a autonomia do leitor em seu 

trabalho sobre o texto que o desafia: “A aproximação que menciono e ilustro é um exemplo 

entre muitos. Terá razão de ser ou eu a inventei? Não mais me oprime o dilema. Alguma coisa 

eu teria de aprender com os relâmpagos de Anaximandro.” (LINS, 2005, p. 92) 

Vimos, até aqui, que A rainha dos cárceres da Grécia nos apresenta de início um 

narrador que se refugia no romance de Julia porque não se sente efetivamente apto a escrever; 

gradativamente, o exercício da leitura o faz descobrir uma forma imprevista de liberdade. A 

figura do autor, antes relevante e ironicamente defendida – “Posso indagar ainda: assente que 

o autor está morto, teria eu sido amante de ninguém?” (LINS, 2005, p. 11) – passa a ser 

questionada quanto a seu controle sobre as significações da obra: “Outras suposições surgem 

e lutam. Mas a verdade, afinal, não chega a importar muito [...] (mesmo Julia teria a 

resposta?)” (LINS, 2005, p. 124). Do ponto de vista de seu enredo – a rigor, a história de um 
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leitor às voltas com a leitura de um romance –, essas mudanças de percepção sobre o livro de 

Julia exercem papel importante na elaboração de um personagem cujo perfil está intimamente 

vinculado à prática do discurso: “Na verdade, quase todos os dias – nem sempre o mesmo 

número de horas –, tomo o caderno e escrevo. Muitas vezes apago o que escrevi, e outras 

tantas conservo a página como registro das minhas insuficiências ou ainda por saber que ali, 

na incerteza e no tumulto, esconde-se o fio a seguir.” (LINS, 2005, p. 69) Se, como diz o 

narrador, “[q]ualquer obra ou construção – bordado, casa, família, poema – ensina um pouco 

sobre o modo como passa o tempo” (LINS, 2005, p. 216), talvez seja lícito afirmar que a 

passagem do tempo – marca que distingue o diário como gênero – também ensina sobre o 

modo como se constroem as obras. Por isso, a opção pelo diário se justifica para além da 

legitimação da presença do sujeito na produção do conhecimento. O trecho a seguir detalha 

outras implicações dessa escolha: 

 

Parte do mês de junho e metade das férias escolares fazendo e 

refazendo planos para o meu ensaio, sem me decidir por nenhum: todos, com 

suas chaves e subdivisões, imitam esses esquemas – tão úteis, afinal – com 

que os Linneus vivem tentando ordenar a natureza. Hoje, suponho haver 

encontrado a saída. 

Todo ensaio literário, obediente a uma convenção que firmou 

autoridade, evoca o narrador oculto. Inviável, nos dois casos, o discurso 

chamado pessoal – que precisa as circunstâncias da enunciação. O ensaio 

nunca se dirige a nós em um tempo e um lugar definidos: intemporal e como 

abstrato, só nos revela de si, mediante o ardil de um texto que de certo modo 

o oculta e portanto nos ilude, suas leituras (sempre estimáveis) e seus 

conceitos (jamais inconclusos). 

Tomarei outro rumo. Quero um ensaio onde, abdicando da 

imunidade ao tempo, e, em consequência, da imunidade à surpresa e à 

hesitação, eu estabeleça com o leitor – ou cúmplice – um convívio mais leal. 

Que outra opção neste caso, impõe-se mais naturalmente que o diário? 

(LINS, 2005, p. 14) 

 

A oposição expressa entre ensaio e diário acaba por tornar relevante a passagem do 

tempo como componente fundamental da obra – nem tanto porque o sentido de cada nota está 

preso ao tempo cotidiano e histórico e é de certo modo garantido por ela, mas na medida em 
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que o que importa encenar no diário é o processo de elaboração do pensamento, seu 

movimento e não o seu ponto de chegada. Por isso as hesitações e mudanças de rumo nas 

reflexões sobre o livro imaginário valem tanto ou mais que quaisquer conclusões que ele 

venha a alcançar.  

No entanto, não me parece que os gêneros em questão estejam rigorosamente em 

conflito, uma vez que a marca, se não do tumulto, ao menos da incerteza, está também 

presente na própria acepção do ensaio como método de investigação da verdade. Se, do modo 

como o concebe o diarista, o ensaio acadêmico baseia sua força de expressão no caráter 

conclusivo dos seus conceitos, a natureza do diário restitui um sentido aparentemente 

rasurado do modelo textual que, no trecho acima recortado, a ele se opõe. É que, deixando de 

lado o mito da objetividade que se exige das análises concebidas como produtos de ciência, 

todo ensaio comporta o sentido, hoje mais restrito às artes cênicas, da preparação e, portanto, 

da experimentação, através das quais o pensamento não avança – como na taxonomia de 

Linneu, como no método cartesiano – orgânica e progressivamente em direção à verdade do 

objeto, mas assume o erro e a errância do discurso como orientações fundamentais da 

atividade reflexiva. É o que se percebe, por exemplo, quando o personagem-leitor abandona a 

intenção, a que dedica os primeiros meses de seu estudo, de interpretar a narrativa a partir da 

tradição ancestral que associa as linhas da mão ao desígnios do zodíaco: “A concepção da 

obra, tudo o que ministra nas suas artificiosas (e secretas) alusões quiromânticas [...] tudo 

recende agora a equívoco.” (LINS, 2005, p. 124) O que está em questão, na verdade, não é a 

quiromancia em si – perante a qual o narrador demonstra inclusive admiração, qualificando-a 

como uma tentativa de “embeber de eternidade a nossa passagem tão breve” (LINS, 2005, p. 

54) –, mas sim leituras e, em certo sentido, também romances que se deixam simplificar 

quando caem na armadilha sedutora de uma chave interpretativa totalizante. 
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Dúvida e equívoco representam marcos necessários de qualquer reflexão que não se 

queira submeter ao critério da verdade, entendida, nesse contexto, como uma ordem 

subjacente aos objetos de pesquisa – imanente e, portanto, atemporal. Segundo Theodor 

Adorno, em seu texto clássico sobre “O ensaio como forma”, já citado em epígrafe: 

 

O ensaio reflete o que é amado e odiado, ao invés de conceber o espírito 

como uma criação a partir do nada, segundo o modelo de uma irrestrita 

moral do trabalho. Felicidade e jogo lhe são essenciais. Ele não começa com 

Adão e Eva, mas com aquilo sobre o que deseja falar; diz o que a respeito 

lhe ocorre e termina onde sente ter chegado ao fim, não onde nada mais resta 

a dizer: ocupa, portanto, um lugar entre os despropósitos. Seus conceitos não 

são construídos a partir de um princípio primeiro, nem convergem para um 

fim último. Suas interpretações não são filologicamente rígidas e 

ponderadas, são por princípio superinterpretações, segundo o veredicto já 

automatizado daquele intelecto vigilante que se põe a serviço da estupidez 

como cão de guarda contra o espírito. (ADORNO, 2012, p. 16-17) 

 

Adorno defende a autonomia do gênero em vista de duas posições que costumam 

reduzir sua abrangência teórica: por um lado, a que exige do ensaio o tipo de rigor sustentado 

por certa tradição que relaciona o fazer científico à separação radical entre sujeito e objeto do 

conhecimento e, consequentemente, à indiferença do conteúdo em relação à forma de sua 

exposição; por outro, a que define o ensaio como uma forma artística, ponto de vista 

defendido por Georg Lukács, em carta a Leo Popper que se converteria em prefácio ao livro A 

alma e as formas, de 1911. No entanto, embora recuse a assimilação entre as formas artística 

e ensaística, afirmando que esta se diferencia daquela “tanto por seu meio específico, os 

conceitos, quanto por sua pretensão à verdade desprovida de aparência estética” (ADORNO, 

2012, p. 18), nota-se que, para defender o ensaio das restrições impostas pelo pensamento 

científico, tópico central de sua argumentação, Adorno acaba por aproximá-lo, ainda que 

sutilmente, também da arte: “A consciência da não-identidade entre o modo de exposição e a 

coisa impõem à exposição um esforço sem limites” (ADORNO, 2012, p. 37) A ênfase no 

modo de dizer talvez seja o preço a ser pago pela felicidade: uma vez que o ensaio maneja 
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objetos já existentes ao invés de dar molde a algo novo, sua novidade reside na maneira como 

rearranja o objeto dado diante do olhar do leitor. Chama atenção, nesse contexto, o 

surgimento, na reflexão do autor de Dialética do esclarecimento, do termo 

superinterpretação, que, bem depois da publicação do ensaio de que ora tratamos (1954), 

viria a se tornar palavra-chave do pensamento de Umberto Eco. Embora a coincidência 

terminológica soe meramente ocasional, creio que a aproximação entre tais autores faz 

avançar a hipótese de que entre ensaio e diário se estabelece uma relação de 

complementaridade, não de oposição. 

É que o cuidado com que Eco vigia a fronteira entre interpretar e superinterpretar um 

texto, o esforço que dedica a distinguir o legítimo do proibido no campo da leitura – para 

retomar os termos da discussão aqui já iniciada – leva-nos muitas vezes a questionar que tipo 

de ameaça a superinterpretação representa na economia dos significados de um texto. 

Segundo o autor de Lector in fabula, a existência de limites interpretativos é pressuposta pela 

noção de que todo ato verbal constitui um todo coerente e, portanto, de que os frutos da 

recepção devem estar em conformidade com as estratégias semióticas através das quais se 

constroem seus sentidos. O pressuposto é, de fato, inatacável, e defender o argumento de que 

o texto é um ente de múltiplos sentidos não implica dizer que ele comporte quaisquer 

sentidos. Por outro lado, se pensarmos na importância que Barthes empresta à leitura como 

subversão da estrutura textual, fica patente que, embora a interpretação constitua um 

componente fundamental do texto, sem o qual ele sequer existiria como tal, a tentativa de 

superinterpretá-lo preserva justamente o valor positivo que há na transgressão. A conferência 

de Johnattan Culler “Em defesa da superinterpretação” ajuda a delinear o debate. Para 

sustentar seu ponto de vista sobre o tema, Eco toma como exemplo uma obscura interpretação 

de A Divina Comédia que relacionava as imagens criadas pelo texto de Dante com a 

simbologia rosa-cruz. Culler, por sua vez, analisando o caso, dirá que o prefixo super 
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pressupõe excesso em um fenômeno que, ao fim e ao cabo, significa apenas escassez – “se há 

algum problema [no exemplo oferecido pelo estudioso italiano], é de subintepretação: não são 

analisados elementos suficientes do poema e não são examinados textos anteriores reais 

suficientes para neles se descobrir [...] relações de influência.” (CULLER in ECO, 2005, p. 

132) Ao propor a defesa do conceito, o professor norte-americano busca reelaborá-lo de 

maneira a torná-lo relevante à atividade crítica, tendo em vista que a ideia de interpretação, 

quando se reduz a articular e impor consensos sobre livros, pode contribuir apenas para o 

engessamento dos textos. Pensando nisso, o teórico propõe substituir a noção cunhada por 

Eco pela sugerida por Wayne Booth, cuja ideia de supracompreensão empresta carga positiva 

à ideia de excesso. Independente da nomenclatura adotada, a percepção de Adorno quanto ao 

potencial teórico do ensaio converge para a visão de Johnattan Culler em relação à leitura: 

supracompreender não é encontrar respostas para as perguntas em que o texto insiste, mas 

“fazer as perguntas que [ele] parece não colocar ao seu leitor-modelo.” (CULLER in ECO, 

2004, p. 135) 

A reflexão de Culler, em suma, libera o leitor do ciclo de dependência entre autores e 

leitores-modelo – e, nessa esteira, reafirma o potencial do ensaio como gênero que, embora 

condenado a ser, afinal, uma leitura – quem lê está obrigado a ler alguma coisa que lhe 

preexiste –, permanece autônomo como exercício destinado, não à paráfrase, mas a criar 

“condições sob as quais um objeto pode tornar-se novamente visível de um modo diferente do 

que é pensado por um autor” (BENSE apud ADORNO, 2012, p. 38). Osman Lins radicaliza o 

princípio da autonomia da leitura, não para afirmar a inutilidade dos livros – tal como na 

ironia borgiana: “Desvario trabalhoso e empobrecedor [...] espraiar em quinhentas páginas 

uma ideia cuja exposição perfeita cabe em poucos minutos” (BORGES, 2007, p. 11) –, mas 

justamente para evidenciar o princípio da leitura como criação, transformação em algo novo. 

Assim como o Hamlet que lemos hoje não é o de Shakespeare, mas o “de Coleridge, de 
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Goethe e de Bradley” (BORGES, s/d, p. 29), A rainha dos cárceres da Grécia, embora sob a 

garantia tranquilizadora de permanecer com o mesmo nome, não é o livro supostamente 

escrito por Julia, existindo em seu lugar apenas aquele que foi criado pelo professor de 

Ciências Naturais. Toda a reflexão do diário descreve este deslocamento decisivo na 

concepção da leitura: ela não é apenas o produto mais ou menos amadurecido da interação 

entre o leitor e seus livros – o que equivale a dizer que o livro não é um conjunto de enigmas 

em busca de soluções corretas extraídas por um verdadeiro tira –, mas sim o estopim de uma 

experiência de produção de sentidos:  

 

Que significa, no romance, a redução de tantos mitos brasileiros à cinzenta 

vida burocrática? Que significa a transformação de Ulisses num 

insignificante morador de Dublin? Respostas solicitam o observador. 

Corretas? Não. Não há, nesse caso, respostas absolutas e sim respostas 

possíveis. Nem mesmo o autor é testemunha incontestável: ele não domina 

integralmente a sua criação, na qual subsistem componentes obscuros. Isto 

não nos impede de arriscarmos hipóteses de impossível confirmação. O 

importante é que elas sejam apreciadas como um testemunho da atuação da 

obra no espírito do observador, e não como decifração que a reduza a uma 

mensagem cifrada – limitada, portanto – contrariando a natureza do projeto 

artístico, que nunca é um detentor de significação, mas um deflagrador de 

significações.  

Isto, ainda que ele, no espírito do criador, se revista de uma 

significação precisa. (LINS, 2005, p. 185-186) 

 

Em um contexto amplo, Osman Lins trata do impasse de toda forma de comunicação – 

o descompasso entre o que se diz e o que se entende –, mas enfatiza o dom da leitura: 

comunicação silenciosa, sem direito a réplicas, a leitura extrai da diferença entre os 

significados que o texto movimenta e os frutos do trabalho do leitor, que afinal move o texto, 

um significado mais sutil: ler é o drama da atuação do texto sobre o leitor, especialmente 

quando algo nele nos comove, se dirige a nosso ser total (LINS, 2005, p. 13) e nos 

movimenta. Em outras palavras, o livro imaginário deixa de ser um objeto destinado à mera 

decifração exatamente no momento em que o personagem passa a percebê-lo como 

catalisador de uma experiência intelectual, quando toma consciência de que sua atuação sobre 
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a obra tem relação direta com a atuação dessa mesma obra sobre aquele que lê. No limite, o 

argumento osmaninano permite afirmar que não há recriação artística sem recriação do sujeito 

leitor que é, afinal, a condição de todo escritor. 

No grande jogo de espelhos construído por Osman Lins, toda duplicação entre signos 

– isto é, entre personagens, entre camadas narrativas, entre dicções literárias – não exige que o 

leitor retifique, esclareça e, afinal, afaste a ameaça da ambiguidade, mas solicita a ele que 

acolha essa ambiguidade como índice da multiplicidade de sentidos que cada palavra promete 

quando passa a nomear mundos ficcionais: “O homem que remove a terra acumulada sobre 

uma civilização e interroga as suas ruínas assemelha-se aos que, recusando o mundo 

inesgotável, curvam-se ante uma obra de arte e tentam penetrá-la. A diferença entre um e 

outro é que a civilização exumada talvez se esgote um dia.” (LINS, 2005, p. 225) Quando o 

narrador diz: “A Rainha dos Cárceres da Grécia, insisto, é um tecido de simulações” (LINS, 

2005, p. 118) – não é possível saber a que livro o diarista se refere, se o imaginário, se aquele 

que estamos lendo. Mas na verdade trata-se de uma falsa ambiguidade: existe um livro que é 

todos e todos os livros (são) o livro Do mesmo modo, a oposição entre ensaio e diário é, 

portanto, apenas mais um dos fios dessa malha de dissimulação romanesca, um fio de ironia 

aliás, no sentido mais didático do termo, em que o escritor, lançando mão de seu personagem, 

nega estar fazendo o que, a rigor, está: a escrita biográfica constitui uma simulação, que 

escamoteia a face do ensaio, não apenas porque maneja um amplo aparato conceitual sobre o 

fazer literário e teoriza sobre o tema, mas na medida em que compreende o gênero ensaístico 

enquanto “experiência modificadora de si no jogo da verdade, e não como apropriação 

simplificadora de outrem para fins de comunicação.” (FOUCAULT, 1984, p. 13) 

Restituindo ao ensaio essa dupla face, todo o aparato conceitual típico do gênero surge 

no romance também como simulação, na medida em que, o mais das vezes, desvia nossa 

atenção do fato de que a leitura de A rainha dos cárceres da Grécia constitui uma experiência 
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que mobiliza a compreensão do protagonista sobre si mesmo. Vale recortar do diário, então, a 

advertência que certo professor de literatura faz ao anônimo diarista. Diz ele: “Quando, no 

intento de harmonizar trabalho e festa, os que encontram nos livros motivos de prazer cedem 

à tentação de ensinar o que neles é menos um saber que uma vivência, estão perdidos” (LINS, 

2005, p. 79, grifo meu). O romance de Osman Lins descreve o longo percurso de uma 

experiência intelectual que poderia estar completa se a afirmação da leitura como exercício de 

liberdade e criação; se o ter compreendido que cada movimento pelas páginas de um livro está 

“resguardado pela minha liberdade de leitor” (LINS, 2005, p. 186) – se todo esse aprendizado, 

sem dúvida pertinente, viesse a aplacar o ritmo da leitura. No entanto, como já notamos aqui, 

o interesse do narrador pelo obscuro romance não é apenas teórico ou crítico, mas também, e 

sobretudo, testamentário: através dele, o professor deseja refazer os laços possíveis com a 

amante morta, redefinindo, pelo olhar da escritora, os traços de sua identidade: “Como saber 

se existi – se, ao menos, existi para ela – quando, no seu livro, em nada me reconheço?” 

(LINS, 2005, p. 43) 
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3. O SUJEITO POSSÍVEL: LEITURA E EXPERIÊNCIA BIOGRÁFICA 

 
 

“Eis-me assim, eu próprio, como medida do saber fotográfico” 

Roland Barthes, A câmara clara (2012, p. 17). 

 

Segundo consta ao final do pequeno volume, Roland Barthes escreve os quarenta e 

oito fragmentos que compõem A câmara clara entre os dias 15 de abril e 3 de junho de 1979. 

O registro é sem dúvida fortuito, já que, se esse tipo de datação não é uma característica 

necessária do ensaio como gênero discursivo, tampouco se mostra capaz de promover um 

desvio significativo do modelo. A presença da data, nesse caso particular, informa o leitor 

quanto ao tempo da escrita e, se assim se quiser, permite-lhe emprestar ao livro aquele peso 

biográfico, tão inevitável quanto aleatório, que se costuma atribuir à “última obra do escritor” 

– embora não seja tão evidente que a última obra tenha necessariamente mais a dizer sobre o 

sentido da vida do semiólogo francês do que qualquer outra de sua trajetória intelectual. Por 

outro lado, A câmara clara não deixa de comportar certo valor biográfico, não porque seja a 

última estação do itinerário, mas porque reforça as bases de um projeto de escrita cada vez 

mais empenhado em articular o conhecimento teórico à experiência do sujeito que o elabora. 

Por isso, não surpreende que o primeiro fragmento de um livro que se propõe a pensar 

a especificidade da fotografia no conjunto das imagens visuais seja nada menos que uma nota 

pessoal, ali presente como que para narrar o impulso que o leva, afinal, a escrever sobre o 

tema: a comoção provocada por certa fotografia do irmão de Napoleão Bonaparte – “Vejo os 

olhos que viram o Imperador.” Para efeito da pesquisa ali delineada, o episódio soa, tal como 

a datação ao final do texto, irrelevante. No entanto, avançando pelo texto barthesiano, 

percebe-se que suas principais elaborações conceituais mantêm laços com aquele ponto de 

partida que, longe de ser despretensioso, representa um eixo norteador da escrita. No décimo 

fragmento, por exemplo, o autor descreve dois elementos cuja presença guia seu interesse pela 



 62 

fotografia. O primeiro deles, designado studium, corresponde a um investimento pessoal, 

consciente, sobre determinadas fotografias em detrimento de outras – isto é, à constituição de 

um gosto, definido segundo a formação moral, política, cultural de cada indivíduo. Sobre o 

segundo, é importante ouvir o que diz Barthes: 

 

O segundo elemento vem quebrar (ou escandir) o studium. Desta vez 

não sou eu quem vai buscá-lo (como invisto com minha consciência 

soberana o campo do studium), é ele que parte da cena, como uma flecha, e 

vem me transpassar. [...] Esse segundo elemento, que vem contrariar o 

studium, chamarei então punctum; pois punctum é também picada, pequeno 

buraco, pequena mancha, pequeno corte – e também lance de dados. O 

punctum de uma foto é esse acaso que, nela, me punge (mas também me 

mortifica, me fere). (BARTHES, 2012, p. 32-33) 

 

Não é minha intenção, aqui, problematizar a pertinência teórica do conceito, sua 

validade como enunciado sobre a representação fotográfica. Gostaria, na verdade, de salientar 

como o trecho acima lança luz sobre a categoria da enunciação. Pela definição acima 

transcrita, a presença eventual do punctum estabelece uma diferença entre uma e outra 

fotografia, marca que não está nelas, mas no modo como as observamos, ou melhor, no afeto 

que nos provocam. Diante disso, creio poder afirmar que tal conceito surge nem tanto para 

descrever determinada característica do objeto – porque, é claro, nem toda foto fere –, mas 

sim para dominar, via linguagem, essa comoção provocada pelo objeto de estudo. Dito de 

outro modo, tudo passa por essa redução do escopo: Barthes não propõe uma incursão 

científica sobre a fotografia, mas sim tentar descrever a natureza de suas experiências com a 

fotografia: “No início eu me fixara um princípio: jamais reduzir o sujeito que eu era, diante de 

certas fotos, ao socius desencarnado, sem destinação, de que se ocupa a ciência.” (BARTHES, 

2012, p. 70) Ao contrário do que poderia soar, então, como uma arrogância vinculada ao 

exercício da autoridade que, inevitavelmente, pesa sobre suas palavras, ao tomar a si próprio 

como medida do conhecimento sobre o tema, Barthes demarca o lugar do leitor como o único 
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a partir do qual lhe é permitido falar, fazendo dessa relação pessoal com o objeto de interesse 

um princípio legítimo de sua teorização. 

A afirmação desse ponto de vista – que se opõe, como vimos, não só ao do discurso 

científico canônico, calcado na cisão entre sujeito e objeto, mas também, concretamente, ao 

do fotógrafo cujo conhecimento técnico lhe habilitaria a falar sobre imagens – me leva a 

pensar a noção de leitor como um lugar de enunciação que possibilita ao sujeito contar a sua 

própria história. Das aventuras teóricas às vicissitudes da vida, a leitura, em maior ou menor 

extensão metafórica, é um trabalho que permite esboçar os contornos da identidade. Por isso, 

se no capítulo anterior a abordagem do diário em seu entrelaçamento com o discurso 

mataficcional leva Osman Lins e Mário Cláudio a valorizarem a leitura como objeto de 

teorização, a proposta, neste segundo capítulo, consiste em refletir sobre a relação entre 

leitura e experiência biográfica ou, em outras palavras, o modo decisivo como os atos de 

leitura encenados em cada diário participam, nos dois romances, da elaboração da identidade 

do personagem que os escreve. 

É verdade que, ao construir tipos cujo perfil se recorta de modo a tornar evidente a 

predileção pelo contato com os livros, Osman Lins e Mário Cláudio fazem de seus romances 

verdadeiras caixas de ressonância onde outras vozes se somam, dialogam e mesmo se 

confundem, produzindo rotas interpretativas distintas, embora não necessariamente 

contraditórias. Há, nesse aspecto, diálogos apenas sugeridos, como é o caso da menção que se 

faz, em Amadeo, à Lenda de São Julião Hospitaleiro, obra de Gustave Flaubert que o pintor 

de Manhufe viria a ilustrar quando de sua fundamental estada nas praias da Normandia, por 

volta de 1912. O alinhamento estético é evidente: a Amadeo de Souza-Cardoso comove-o a 

história do santo, que “exorcisma a tentação da posse para melhor se possuir, como o pintor 

que escalasse as fases de seu trabalho nos contínuos expedientes da captura da graça” 

(CLÁUDIO, 1984, p. 74), tanto quanto a Mário Cláudio solicitam-no os quadros do pintor 
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modernista português, de tal modo que a observação passiva do trabalho do outro não salda a 

pendência para com ele e, mais do que assimilá-lo, é necessário materializar na página em 

branco a ação dessa obra sobre seu espírito. A rainha dos cárceres da Grécia, por sua vez, 

explicita suas referências – e urge perceber o quanto de ironia há na estratégia, crítica a certa 

produção literária caracterizada pelo culto excessivo da forma ou, como afirma Ermelinda 

Ferreira, pela pouca gentileza para com o leitor. Osman Lins, apesar do caráter 

profundamente experimental de suas últimas obras, não deixa de convidar o leitor a entrar em 

seu universo, não sem lhe oferecer um mapa mais ou menos explicativo. Para citar apenas um 

entre exemplos diversos, a construção do narrador-personagem de Lins se vincula a Paulo 

Honório, o protagonista de São Bernardo, homem de instrução rudimentar que tenta escrever 

um livro como último recurso, senão contra o esfacelamento do mundo de que se assenhorou 

à força, ao menos para tentar compreendê-lo, após o suicídio da mulher. Ao comentar o 

romance de Graciliano Ramos, fica claro que, enquanto este precisa enfrentar os dilemas 

impostos pela convenção realista – o alto grau expressivo da sua linguagem entra em conflito 

com o perfil do personagem-autor –, A rainha dos cárceres da Grécia vai “mais longe no 

sentido de uma enunciação confessadamente imaginária” (LINS, 2005, p. 77). Da tensão entre 

ensaio e romance resulta um procedimento recorrente na obra: a explicitação do caráter 

artificioso do objeto literário e, consequentemente, da dimensão rigorosamente ficcional do 

diário que ele emoldura. 

Por mais sui generis que pareçam os diaristas com que nos confrontamos aqui, ambos 

têm como sentido último responder – ou confundir, que é outra forma possível de resposta – a 

pergunta: quem, afinal, escreve estes diários? Não se trata de afirmar, em ambos os casos, que 

haja qualquer relação de identidade substancial entre Mário Cláudio e Frederico ou entre 

Osman Lins e seu anônimo professor secundário. O caso é que a questão da identidade é 

incontornável dentro do imaginário biográfico e tanto Amadeo, quanto A rainha dos cárceres 
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da Grécia retomam esse postulado para questionar em que termos ele ainda é possível no 

terreno da escrita. 

 

3.1“Eu era o assunto de que tratava o livro” 

Seja qual for a forma dada à resposta, a sedução dos gêneros biográficos, tanto para 

quem escreve quanto para quem lê, não parece estar em outro prazer senão no desafio que a 

linguagem impõe à tentativa de forjar – nos dois sentidos do termo: moldar e falsificar – o fio 

de prata que liga o dito sujeito empírico, cuja existência pode ser minimamente comprovada, 

àquela figura construída pela biografia. Há sempre uma certa contradição aqui, na medida em 

que todo esforço teórico para demonstrar a falácia desse vínculo não minou a força do autor 

no exercício da uma função capital, especialmente para o imaginário dos gêneros biográficos, 

enunciada por Michel Foucault ainda n’A ordem do discurso: “O autor é aquele que dá à 

inquietante linguagem da ficção suas unidades, seus nós de coerência, sua inserção no real.” 

(FOUCAULT, 1996, p. 28) O parentesco formal entre estas áreas do discurso sugere que onde 

se lê ficção se possa ler, sem prejuízo significativo, biografia. No entanto, se na primeira a 

categoria do autor confere um vínculo de realidade a um texto a rigor inventado, dirimindo 

algo do seu caráter inquietante, na segunda esse vínculo é um dado de tal modo evidente e 

naturalizado – pense-se em todas as formas de paratexto possíveis: prefácios, advertências, 

fotografias – que se converteu em um campo privilegiado de reflexão literária, propondo aos 

leitores jogos textuais com investimento cada vez acentuado na ambiguidade das posições de 

sujeito e na diluição dos referentes, embora com resultados nem sempre consistentes. Como 

delimitar, com o rigor científico que se exigiria da empreitada, a fronteira entre ficção e 

biografia, autoficção, autobiografia e romance autobiográfico, por exemplo? A imprecisão, 

nesse caso, não invalida experimentos que, como é próprio da literatura, valem mais pelo 

questionamento que levantam do que pela solução que oferecem. 
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E é justamente por ser um problema vinculado à linguagem que os maiores 

responsáveis pela consolidação do espaço biográfico são “os praticantes da escrita, os que 

conhecem bem a fundo a sua matéria – [os que já] tenham lidado com vidas ‘reais’ ou 

fictícias” (ARFUCH, 2010, p. 211). A curiosidade biográfica desenha um campo fundamental 

de indagação: o valor da vivência pessoal na gênese daquela outra obra já produzida por seu 

autor e sobre a qual ele se sente tentado, por alguma forma de vaidade ou expiação, a prestar 

contas. Melhor dito: não se trata necessariamente de anotar os bastidores do surgimento de 

seus livros de modo específico, mas sim de esboçar a história da constituição de sua 

identidade como escritor. É neste ponto que, em geral, a leitura entra em cena, como uma 

espécie de ritual de iniciação que testemunha a entrada do biografado no universo das 

palavras.10 Pinçada da memória, tal cena é, sobretudo nesse contexto, uma chave 

interpretativa que aponta para o futuro, isto é, para o presente em que se escreve a biografia, 

quando se começa a traçar a cartografia dessa identidade, seus autores escolhidos, aqueles 

com os quais pensa constituir uma linhagem, com a carga de prazer e angústia que pesa 

igualmente na articulação difícil entre herança e autenticidade literária. Diante do axioma base 

de toda biografia – como me tornei aquilo que sou –, me importa reter, por ora, que a 

representação da leitura surge como um elemento compósito dessa identidade em elaboração, 

nunca seu termo final. 

                                                           

10 No breve ensaio “A crítica biográfica”, Eneida Maria de Souza defende a pertinência dos dados biográficos 

dos escritores como chaves legítimas de interpretação de suas obras, desde que não se reproduza a ilusão realista 

que consiste em tentar explicar estas a partir daqueles; parte-se, na verdade, da compreensão de que a vivência 

do autor “é incapaz de atingir o nível de escrita se não são processados o mínimo de distanciamento e o máximo 

de invenção.” (SOUZA, 2011, p. 21) A formulação teórica implica perceber ficção e registro documental como 

polos complementares na concepção de uma vida literária – ou, em outras palavras, na concepção da arte como 

destino pessoal. Desse ponto de vista, a leitura assume um papel importante no molde desse perfil, como observa 

Souza: “O livro, a leitura, a pose do leitor assumem significado semelhante à iniciação do sujeito na escrita, 

gesto não apenas individual, particular, mas cultural” (SOUZA, 2011, p. 19) No horizonte teórico da 

pesquisadora, tomar leitura e escrita como gestos culturais significa atribuir caráter político ao ato de se apropriar 

da palavra do outro, ou melhor, do colonizador europeu e de sua tradição literária, como forma de questionar o 

mito da escrita como controle da barbárie. 
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Dentro do horizonte teórico em que se observa a questão, portanto, a leitura e mesmo 

o lugar que ela ocupa no discurso biográfico – pensando, neste ponto específico com Arfuch 

(2010[2002]) e Klinger (2007) – funcionam, o mais das vezes, como um catalisador do desejo 

de escrever (PROUST, 1989, p. 30; BARTHES, 2004, p. 39), o que torna a sua representação 

no espaço literário – personagens-leitores, cenas de leitura, citações – quase um lugar comum 

para o discurso metaficcional. Há, no entanto, uma dimensão desse fenômeno que, embora 

possa confluir ainda para o ímpeto da escritura, não diz respeito diretamente a ela. Neste 

ponto, Proust é esclarecedor: 

 

Talvez não haja na nossa infância dias que tenhamos vivido tão 

plenamente como aqueles que pensamos ter deixado passar sem vivê-los, 

aqueles que passamos na companhia de um livro preferido. Era como se tudo 

aquilo que para os outros os transformava em dias cheios nós 

desprezássemos como um obstáculo a um prazer divino: o convite de um 

amigo para um jogo exatamente na passagem mais interessante, a abelha ou 

o raio de sol que nos forçava a erguer os olhos da página ou a mudar de 

lugar, a merenda que nos obrigavam a levar e que deixávamos intocada 

sobre o banco, enquanto sobre nossa cabeça o sol empalidecia no céu azul; o 

jantar que nos fazia voltar para casa e em cujo fim não deixávamos de pensar 

para logo em seguida terminar o capítulo interrompido, tudo isso que a 

leitura nos fazia perceber apenas como inconveniências, ela as gravava, 

contudo, em nós, como uma lembrança tão doce (muito mais preciosa, vendo 

agora à distância, do que o que líamos então com tanto amor) que se nos 

acontece ainda hoje folhearmos esses livros de outrora, já não é senão como 

simples calendários que guardamos dos dias perdidos, com a esperança de 

ver refletidas sobre as páginas as habitações e os lagos que não existem 

mais. (PROUST, 1989, p. 9-10) 

 

O período que inicia Sobre a leitura me ajuda a pensar um problema parcial: nenhum 

dos diaristas que encontramos nos romances são, a rigor, escritores, pelo menos não aqueles 

que costumam circular pelo espaço das escritas de si e cujas confissões já estão atravessadas 

pela máscara da figura pública do autor. Em ambos os casos, ao menos na letra fria do enredo, 

a leitura não é, a princípio, uma imagem do escritor em formação – e é sintomático que o 

escritor seja sempre o outro, aquele sobre quem afinal se escreve: Papi, Julia. A articulação 

entre leitura e experiência biográfica me parece importante na medida em que permite abordar 
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o conceito-chave da pesquisa a partir de um ponto de observação mais amplo, que, sem 

esquecer a relação intrínseca entre leitura e escrita, não a trate como uma única via 

interpretativa possível. 

A riqueza de detalhes com que Marcel Proust evoca a experiência de ler um livro na 

infância demonstra que, se há aí um caráter formativo para o escritor que ele virá a ser, o 

aprendizado se dá de maneira bem mais sutil: o escritor não se recorda daquilo que então lia, 

mas de tudo quanto o impedia de ler – tal como uma história de amor é, ao fim e ao cabo, a 

história dos obstáculos à realização do amor. Assim, o escritor francês – logo ele que se 

dedicou a compor um romance imenso sobre a descoberta da vocação para a literatura – nos 

adverte, sobretudo, para o fato de que a representação do livro como objeto no espaço literário 

aponta para valores que estão além da reflexão metaficcional estrita, adquirindo papel 

fundamental como suporte do trabalho da memória e, consequentemente, do afeto e do 

autoconhecimento. 

Seguindo a metáfora proustiana do lago, superfície especular, ler é uma experiência 

biográfica por excelência. Mais que isso: toda escrita biográfica formaliza um gesto de leitura, 

na medida em que “recorta, do curso indiferenciado [da vida], os elementos suscetíveis de 

entrar na composição” (ARFUCH, 2010, p. 225). Diante disso, o trabalho do leitor, só e 

silencioso na companhia de um livro, não é mais que a metonímia do esforço que cada um de 

nós tem tantas vezes de fazer para ler o sentido da própria existência – com a ressalva, para 

lembrar Umberto Eco, de que, ao contrário deste mundo em que vivemos, se pressupõe que os 

universos ficcionais e os seres que neles habitam façam algum sentido (ECO, 1994, p. 22). A 

questão da identidade, indagação que subjaz toda escrita de si e supõe o desdobramento do 

sujeito em objeto, passa obrigatoriamente pelas páginas de um livro, que atua nessa mediação 

não com a perfeição de um espelho plano que dá a ver a nossa imagem duplicada, mas talvez 
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como uma lente que faz ver algo ainda novo, mesmo num rosto sempre tão familiar como é o 

nosso.  

A articulação entre leitura e experiência biográfica conduz, como vimos, a outra 

discussão inevitável: a representação do sujeito. Nesse sentido, a leitura conjunta de A rainha 

dos cárceres da Grécia e Amadeo nos defronta com uma longa tradição crítica que tenta 

circunscrever os problemas suscitados pela lista cada vez mais abrangente de gêneros que 

compõem o campo das escritas de si – em que aos gêneros clássicos se somam agora os 

espaços agenciados pelos meios de comunicação de massa, os blogs, as entrevistas, os reality 

shows. Aparentemente, é importante salientar, os problemas propostos por Mário Cláudio e 

Osman Lins, ao escrever romances que incluem – no caso do primeiro – ou tomam mesmo a 

forma do diário – no caso do segundo –, respondem a dilemas que, embora sejam encenados 

num cenário comum, não parecem ser da mesma natureza. A rigor, a discussão 

contemporânea acerca do crescimento dos gêneros biográficos aborda problemas 

essencialmente políticos, como por exemplo a diluição acentuada da fronteira entre os espaços 

público e privado. Os livros que aqui me ocupam, investindo no esboço de uma identidade 

narrativa como leitor, acabam por abordar esse tópico de modo peculiar. 

Se tomamos como ponto de partida o estudo fundamental de Philippe Lejeune acerca 

da autobiografia para analisar o corpus, nota-se desde logo que não há sequer um vínculo 

autobiográfico indissociável entre a voz que comanda cada diário e a figura de seu autor: nem 

Frederico se confunde com Mário Cláudio, nem a imagem de Osman Lins pode ser 

logicamente decalcada a partir do anônimo professor de biologia. Em nenhum dos casos, 

portanto, se solicita que o leitor se engaje em qualquer pacto de cooperação com o autor 

quando este afirma dizer a verdade sobre si mesmo. E talvez este seja o ponto delicado da 

argumentação: supor que a coincidência seja possível, ou antes, que o sujeito preexista ao 

texto, pleno e senhor do seu discurso. O próprio Lejeune, em uma de suas muitas revisões ao 
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conceito de pacto – procedimento aliás que acaba por consolidar um interessante exercício 

autobiográfico – assume, com ironia, a própria ingenuidade, afirmando que sua intenção, 

naquele primeiro estudo, não era problematizar as noções de sujeito e verdade, mas descrever 

o horizonte pragmático em que a enunciação se realiza – o fato de esse sujeito dizer que diz a 

verdade, ainda que não venha necessariamente a cumprir sua parte no contrato. 

Quer seja revisto como sinal de autêntica ou fingida ingenuidade, o caso é que, em seu 

contexto histórico, esse excesso de otimismo teórico sobre a existência de uma identidade 

biográfica substancial deve ter soado no mínimo anacrônico, já que, desde Nietzsche pelo 

menos, passando por Maurice Blanchot, Michel Foucault e Roland Barthes, apenas para citar 

alguns poucos nomes, a percepção do sujeito como núcleo de significação transcendental que 

se conserva uno e intacto mesmo diante dos choques da experiência, que a escrita estaria apta 

a decifrar – essa noção de sujeito passa a ser frontalmente questionada. Como diz Blanchot 

especificamente acerca do diário:  

 

É preciso voltar a uma penosa mistura de protestantismo, de catolicismo e 

de romantismo, para que os escritores, empreendendo a busca deles mesmos 

nesse falso diálogo, tentem dar forma e linguagem àquilo que, neles, não 

pode falar. Aqueles que o percebem, e reconhecem pouco a pouco que não 

podem conhecer-se, mas somente transformar-se e destruir-se [...] deixaram-

nos, segundo suas forças, fragmentos impessoais, que podemos preferir à 

qualquer outra obra. (BLANCHOT, 2005, p. 275-276) 

 

Em um âmbito mais abrangente, “A morte do autor”, de Roland Barthes, resume o 

sólido programa estruturalista empenhado em expulsar a figura autoral do texto e, sobretudo, 

as formas de coerção que ela encarna – a História, as Ciências Sociais, a Antropologia e tudo 

aquilo que, sob o nome de Referente, venha a ameaçar a autonomia do texto literário na 

construção dos seus sentidos. A despeito desse esforço notável, o interesse pela biografia dos 

escritores não parece ter diminuído. Muito ao contrário, aliás – o que, como aponta Beatriz 

Sarlo, constitui um sinal claro de que “não fomos convencidos, nem pela teoria nem na nossa 
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experiência, de que a ficção seja, sempre e em primeiro lugar, o apagamento completo da 

vida” (SARLO in KLINGER, 2007, p. 32). Entre sintagma e sentença, “A morte do autor” 

formaliza a convicção de que a escritura implica a destruição de toda origem e celebra o texto, 

bakhtinianamente, como uma arena em que uma multiplicidade de vozes se encontram, 

dialogam, sobretudo se contestam. Por outro lado, ao fazer isso, o semiólogo francês parece 

apenas deslocar o núcleo hipotético das significações do texto para o espaço ocupado pelo 

leitor ao afirmar que “a unidade do texto não está em sua origem, mas no seu destino, mas 

esse destino já não pode ser pessoal: o leitor é um homem sem história, sem biografia, sem 

psicologia” (BARTHES, 2004b, p. 64). Estamos em 1968, não é possível derrubar instituições 

sem ser radical. Oito anos depois, Barthes escreve uma conferência em que comenta os 

entraves que se impõem à consolidação de uma ciência da Leitura, nos moldes da que já se 

havia desenvolvido no campo da Narrativa. Sem poder enquadrar-se em categorizações – 

como delimitar os objetos que se prestam à leitura, ou mesmo como definir níveis de leitura? 

–, o ato de ler está vinculado à perversão de estruturas narrativas – o que não significa que ele 

as ignore – e à dispersão dos sentidos, libertando-os da pretensa unidade do texto e 

catalisando o desejo de escrever. Para Barthes, fruto desse entrecruzamento infinito de 

linguagens, o leitor é a imagem do sujeito possível: 

 

Ora, essa é a própria situação do sujeito humano, pelo menos tal 

como a epistemologia psicanalítica tenta compreendê-lo: um sujeito que já 

não é o sujeito pensante da filosofia idealista, mas sim despojado de toda 

unidade, perdido no duplo desconhecimento do seu inconsciente e da sua 

ideologia e só sustentado por uma sucessão de linguagens. Quero dizer com 

isso que o leitor é o sujeito inteiro, que o campo da leitura é o da 

subjetividade absoluta [...] (BARTHES, 2004b, p. 41-42) 

 

É nesse terreno movediço que se deslocam os romances que comparo aqui: tratando de 

assumir um discurso francamente ficcional, questionando o lugar do autor na produção 

literária, cada um deles desloca o problema do sujeito para um outro campo de especulação, 
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fazendo do leitor essa unidade possível. Não havendo como recorrer a qualquer forma de 

verificação empírica das experiências narradas, a escrita diária de Frederico e do professor de 

Ciências Naturais permite vislumbrar outras formas de articulação entre sujeito e escrita, entre 

arte e vida. Nesse contexto, parece-me relevante abordar os dois romances a partir de outra 

coincidência existente entre eles: a presença de um diálogo literário permanente com a obra 

ficcional do escritor francês Marcel Proust, cujo pensamento, na interseção entre ensaio e 

ficção, colabora também para fortalecer a articulação teórica aqui proposta. 

 

3.2 No caminho de Amadeo 

 

Depois da longa jornada por cidades, recepções, amores perdidos, quartos de hotel 

hostis e tanta memória involuntária, o narrador proustiano chega à biblioteca do Palácio de 

Guermantes para colher os frutos necessários à composição de sua obra, aquela que, para o 

leitor empírico, está prestes a se encerrar. Tudo de que precisa para começar a empreitada 

amadurece entre livros, os mesmos, talvez, que, em outra época, lhe teriam desencorajado o 

desejo de escrever. Por isso, a percepção proustiana de que o mundo se constrói a partir do 

sujeito e não ao redor dele – razão pela qual “só perdera sentimentalmente minha avó meses 

depois de havê-la perdido materialmente” (PROUST, v. 7, p. 257), , na segunda visita a 

Balbec, como veremos mais claramente na tópico seguinte – só é sintetizada por um saber que 

nasce da experiência como leitor. Diz Proust:  

 

O escritor não diz “meu leitor” senão pelo hábito contraído na linguagem 

insincera dos prefácios e das dedicatórias. Na realidade, todo leitor é, quando 

lê, o leitor de si mesmo. A obra não passa de uma espécie de instrumento 

óptico oferecido ao leitor a fim de lhe ser possível discernir o que, sem ela, 

não teria certamente visto em si mesmo. (PROUST, v. 7, p. 256) 

 



 73 

A publicação de Amadeo constitui aquela que é, talvez, a pedra fundamental da obra 

de Mário Cláudio. Embora, no rigor da cronologia, já tivesse iniciado sua carreira literária dez 

anos antes, quando veio a público Um verão assim, é nas linhas mais que oblíquas da 

biografia do pintor Amadeo de Souza-Cardoso que o autor português consolida o perfil 

literário que o caracteriza desde então. A obsessão pelos gêneros biográficos e a abertura ao 

diálogo com outras dicções literárias e códigos artísticos estabelecem esses lugares de 

reconhecimento a partir dos quais o leitor observa o amadurecimento de reflexões artísticas e 

existenciais que, bem feitas as contas, nunca se limitaram a um único livro – e faz de cada um 

deles estações de uma trajetória literária dedicada a explorar as potencialidades da linguagem 

como uma fronteira, tão plena de interditos quanto de passagens, entre a arte e a vida. O 

amplo espectro de problemas levantados entre os dois termos dessa dicotomia bastaria para 

justificar uma aproximação crítica entre Marcel Proust e Mário Cláudio, mas o diálogo que 

aqui proponho se deve a uma presença intertextual esparsa, mas explícita, que possibilita 

abordar o romance contemporâneo, com a segurança da chave proustiana em epígrafe, como 

essa espécie de instrumento óptico que, permitindo a observação do outro, catalisa as 

descobertas do sujeito observador sobre si mesmo. 

A já mencionada estrutura bipartida do romance – recurso que Mário Cláudio utiliza 

na imensa maioria de suas ficções como estratégia para especular acerca da natureza comum 

das diversas formas de manifestação artística – possibilita ao autor elaborar também diversos 

jogos de duplicação dos caracteres e motivos narrativos. A imagem de Papi surge, então, 

como que do outro lado da biografia de Amadeo de Souza-Cardoso, que lhe serve de espelho, 

embora menos plano do que o desejado. Escreve Frederico, também ele se exercitando em um 

gênero biográfico: 

 

Este meu tio Papi pretende justificar-se. A vida apenas se lhe torna 

inteligível na vida de outrem, e é isso quase tudo quanto o move. Falando do 
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pintor Amadeo, é de si que fala, por ele viaja até a infância, emerge à 

superfície das águas trazendo entre os dentes um pequeno tesouro cintilante. 

Mas é-lhe pouco exacto o itinerário, arrogante também. (CLÁUDIO, 1984, 

p. 14) 

 

Em um universo ficcional cuidadosamente elaborado, em que os núcleos narrativos, 

embora separados no tempo, se correspondem, configurando-se como faces da mesma busca 

por justificar a existência através do trabalho da mão, a metáfora proustiana do instrumento 

óptico pode ser reforçada, ainda, pelo caráter especular que orienta a construção de suas 

personagens principais. Papi divisa os rastros de Amadeo, e os lê com a arrogância de quem 

deseja, munido de certezas científicas, extrair “o sentido do homem” (CLÁUDIO, 1984, p. 

19). Mas, quando Frederico diz que a vida só se torna inteligível na vida de outrem, a quem 

de fato está se referindo, se o olhar que dirigimos ao outro parece dizer sempre mais sobre nós 

mesmos do que sobre o objeto de nosso olhar? Leio novamente o diário: 

 

Que projectos elaboro, sempre menino, iludido numa queda 

hipotética para a pesquisa historiográfica, sonhador de irrealizáveis 

monografias, amante da procissão da Senhora das Dores? Nesta aldeia donde 

todos emigraram, fica-se recolhido em tardes infinitas, escoltado por 

cachorros que se nos enroscam aos pés, voltando as páginas negligentes de 

um livro que nunca se lê. (CLÁUDIO, 1984, p. 49) 

 

O trecho acima dá acabamento ao autorretrato do diarista. Primeiro porque demonstra 

como tal personagem experimenta, a seu modo, os mesmos dilemas de Papi: assim como este, 

“montando pacientemente o puzzle com as peças com que pode contar, impotente para se 

aventurar no definitivo destino do livro que redige” (CLÁUDIO, 1984, p. 75), tampouco 

Frederico consegue levar a cabo atividades que ora permanecem na esfera do desejo, ora são 

interrompidas sem motivo aparente: é o destino, por exemplo, da mencionada pesquisa 

historiográfica ou da reforma da capela construída na propriedade em que moram. Nesse 

contexto, o surgimento na cena de um livro que nunca se lê soa quase como um elemento 

redundante, de par, por um lado, com a sensação de tédio, infinito como as tardes, e, por 
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outro, com a impossibilidade de concluir os trabalhos a que se dedicam “tio e sobrinho, 

outorgando um propósito a uma existência que alguns suspeitarão devotada à ociosidade” 

(CLÁUDIO, 1984, p. 19). Mas, em um romance como Amadeo – e potencialmente em todo 

romance –, a menção a um livro nunca é gratuita, nunca é, para lembrar Roland Barthes, 

apenas um efeito de real.11 Ao contrário, ela aproxima o romance novamente do abismo, 

obrigando o leitor, em alguma medida, a se olhar também ao espelho, confrontar o seu próprio 

trabalho. São apenas três as citações explícitas a esse livro, mas suficientes para 

redimensionar o tema das tarefas inconclusas como eixo norteador do romance. Duas delas se 

encontram no diário de Frederico e reiteram o mesmo torpor existencial: “Fecho-me na sala, 

ateio o fogo, dormito sobre as páginas do Jean Santeuil interrompido.” (CLÁUDIO, 1984, p. 

70) “Acordo a meio da sesta, inconsciente do tempo, as folhas do Jean Santeuil amarrotadas 

sob o corpo encharcado de sono.” (CLÁUDIO, 1984, p. 38) Note-se, desde logo, nas duas 

sentenças, a referência ao sono, tão cara a Proust como chave de abertura das comportas do 

Tempo (BARTHES, 2004b, p. 353): seja qual for a natureza do tempo perdido na propriedade 

de Santa Eufrásia de Goivos, não é pela linha férrea do calendário que ele será recuperado, 

mas talvez através do sono e da leitura, ambas experiências relacionadas à suspensão da 

realidade habitual. Mais importante que isso, no entanto, é captar o gesto do leitor empírico 

diante das páginas de Amadeo como em uma imagem invertida do personagem romanesco, 

uma vez que, ao aceitar entrar no universo criado por Mário Cláudio, tal leitor não pode 

conceder a si mesmo o direito à negligência.  

                                                           

11 No momento em que o leitor se depara com a repetição em abismo do gesto da leitura, e sobretudo do livro 

como referente, pode crer estar diante daquilo que Roland Barthes designou como “o efeito de real”: mais 

claramente, o efeito produzido por certas notações narrativas que, embora aparentemente extraídas da rede de 

significados do texto, persistem nele como referentes. Afinal, que funcionalidade tem o barômetro presente na 

descrição da sala da senhora Aubain, feita por Flaubert, senão, no dizer de Barthes, o de significar o real? 

(BARTHES, 2004b, p. 190). Desde Cervantes, passando por Flaubert, no entanto, sabe-se que o ato da leitura, do 

qual o livro é metonímia, aponta justamente, no sentido inverso, para a fuga da realidade circundante. 
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Jean Santeuil constitui a primeira incursão de Marcel Proust pela literatura, um 

romance de quase oitocentas páginas que, no entanto, foi abandonado a meio de seu curso. O 

volume viria a ser organizado e publicado bastante depois de sua morte – daí talvez o caráter 

episódico que predomina ao longo da narração, uma sequência de cenas que, iluminadas pela 

felicidade proporcionada pela memória, dão conta das experiências de formação do 

protagonista. Antes desse início, porém, encontramos uma “Introdução” de cunho ficcional, 

cuja leitura aproxima Jean Santeuil a Amadeo de maneira quase didática: dois amigos vão 

descansar em uma fazenda transformada em hotel na Bretanha, oeste da França, e lá 

encontram C., o escritor que tanto admiram. Entre excitação e constrangimento, apresentam-

se a ele, ganham-lhe a amizade e se convertem nos primeiros leitores de um livro em pleno 

curso – supostamente o próprio Jean Santeuil. Como lhes interessasse também aquilo que 

numa obra fica por dizer, passam, às escondidas, a observar seu processo de criação, ou ao 

menos aquilo que, de um fenômeno dessa natureza, se deixa flagrar por olhos alheios: 

 

[O escritor C.] Seguia por muito tempo pelas falésias, sempre subindo, sem 

dúvida exaltando-se cada vez mais com os próprios pensamentos, visto que 

de baixo víamo-lo andar cada vez mais depressa, correr, sacudir a cabeça, até 

chegar à casinha de um faroleiro num sítio onde nunca passa ninguém. E lá, 

nesse local realmente sublime, seguia as nuvens com os olhos, estudava o 

vôo dos pássaros sobre o mar, ouvindo o vento, olhando o céu, à maneira dos 

antigos áugures, não como um presságio do futuro, antes porém, semelhante 

àquilo que entendi como uma rememoração do passado” (PROUST, 1982, p. 

16) 

 

Frederico é, portanto, na concepção do personagem, uma referência a Marcel Proust. 

Mas, para além dessa semelhança, cabe observar como Mário Cláudio empresta dessa mesma 

introdução outra linha de força de seu romance. Pelo que nos diz o enredo proustiano, o livro 

de C., escrito durante aquele período na Bretanha, permaneceu desconhecido até sua morte, 

quando o anônimo narrador do trecho introdutório decide, então, publicá-lo. No romance 

português, as pistas falsas em relação à autoria da obra são ainda mais capciosas. Em uma 
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espécie de epílogo a Amadeo, em uma carta enviada a um personagem chamado Mário 

Cláudio, ficamos sabendo que Frederico foi morto acidentalmente por um tiro e que Papi, 

diante do choque, abandonou seu projeto e se refugiou na casa de parentes. Junto a esta carta 

são encaminhados não só os papéis em que o biógrafo vertia sua escrita sobre o pintor, mas 

também o diário em que seu sobrinho registrava o cotidiano. O surgimento dessa figura cujo 

nome coincide com o do autor do romance que nós, leitores empíricos, estamos lendo impõe 

refletir não exatamente sobre quem de fato escreve, mas sobretudo acerca do papel exercido 

por este Mário Cláudio dentro do esquema narrativo, já que, ao mesmo tempo que relativiza o 

lugar do autor como ente responsável pela escrita – afinal é seu nome, e não o de Papi ou 

Frederico, que aparece na capa do romance –, também investe na ideia de leitura como 

permanente recriação da obra literária, e do próprio texto como objeto inacabado por 

natureza. É no papel de leitor que Mário Cláudio se converte em autor. O que está em jogo, 

então, não é apenas a retomada de um certo universo literário e o alinhamento estético em 

relação ao escritor francês, mas também a elaboração de uma resposta, essência do diálogo, na 

medida em que aprofunda as questões levantadas por ele.  

A escrita de Jean Santeuil se apresenta, ao menos do ponto de vista da crítica, que dele 

se ocupa sempre sob a incontornável sombra de Em busca do tempo perdido, como um 

extenso laboratório em que o artista descobre e reúne seus materiais, começa a combiná-los, 

sem chegar, ainda, a colher resultados satisfatórios. No entanto, a mescla sutil entre 

referências históricas e artísticas na composição das paisagens e personagens; o protagonista 

de saúde física frágil, nutrindo com a mãe uma relação de dependência emocional; a obsessão 

com os prodígios e armadilhas da memória – vários dos motivos que corporificam o que virá 

a ser a Busca propriamente dita já estão presentes nessa primeira tentativa, como que em 

estado larval, no dizer de José Aguinaldo Gonçalves (2004, p. 58). Nesse aspecto, o romance 

inacabado de Proust já é parte de sua busca posterior, de modo “semelhante à albumina 
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existente no óvulo das plantas, da qual este encontra o alimento necessário para transformar-

se em semente, na evolução embrionária, ignorada e invisível” (PROUST, v. 7, p. 224). 

Vistas em conjunto, as milhares de páginas acumuladas pelos dois romances e o destino que a 

cada um deles coube acabam por dramatizar não simplesmente o processo de escrita de um 

romance, mas a dificuldade mesma de escrever, dificuldade que se enfrenta sob o risco de não 

conseguir concluí-lo – que é afinal o que ocorre a Jean Santeuil – e ter de lidar, ao longo do 

caminho, com a angústia de não se sentir apto para a tarefa – como sucede, até pouco antes de 

sua chegada à biblioteca de Guermantes, ao protagonista da recherche: “Se alguma vez me 

imaginei poeta, agora sei que não o sou.” (PROUST, v. 7, p. 197) 

Por isso, para além da reflexão acerca do processo de construção da memória, Proust 

cruza o caminho de Amadeo para sinalizar também aquilo que, na busca do tempo perdido, 

aponta não para o passado, mas para o futuro. Diz Gilles Deleuze: “o tempo perdido não é 

simplesmente o tempo passado; é também o tempo que se perde, como na expressão ‘perder 

tempo’” (DELEUZE, 2006, p. 3) A distância entre o personagem e o objeto de sua busca 

nunca é percorrida em linha reta, nem com o mesmo afinco: por isso o herói proustiano, na 

maior parte da obra, duvida da própria aptidão para a literatura. O que se registra no livro é, 

de certo modo, o tempo desperdiçado por ele enquanto deriva ao sabor das vicissitudes da 

vida em sociedade, das amizades e dos desencontros do amor e do ciúme, tudo aquilo que, no 

entanto, será resgatado pelo movimento libertador da escrita. O diário de Frederico, nesse 

contexto, é fundamental para a compreensão da obra contemporânea, na medida em que 

através dele Mário Cláudio encena esse tempo condenado a se perder, seja por força do 

esquecimento, seja, em última instância, por força da morte que sela, de fato, o destino de 

Frederico. 

As duas citações de que tratei até agora, a rigor, fazem parte do núcleo narrativo em 

que circulam Frederico e o tio biógrafo. Há, porém, uma terceira referência ao romance 



 79 

inconcluso de Proust sobre a qual vale a pena se debruçar, na medida em que, dessa vez, surge 

no corpo da biografia supostamente escrita por Papi. Cito: 

 

Jean Santeuil toca em Pont-l’Abbé, ou é Marcel Proust quem toca, a páginas 

trezentos e setenta e quatro da edição da Pléiade, em direção a uma 

tempestade marítima. Vão atados por cordas, para que o vento os não vire, o 

narrador e seus dois companheiros, rumo às planícies a perder de vista que 

antecedem Penmarch e se situam a um nível inferior ao mar. Daí que a 

borrasca lhes traga, ao encontro da marcha, grandes flocos de espuma 

amarelada, com seixos e farrapos de sargaço. 

 

O trecho acima formaliza o gesto da leitura daquilo que consta em “Tempestade em 

Penmarch”, um dos incontáveis episódios de Jean Santeuil, na sexta parte do romance, 

dedicada, em linhas gerais, a narrar algumas das experiências de viagem do jovem Jean, neste 

caso, a passagem por Pont-l’Abbé, na Bretanha, mesma região litorânea que ambienta os 

acontecimentos relatados na introdução aqui já comentada. Mário Cláudio retoma o trecho em 

que Jean sai noite a dentro, com dois companheiros, disposto a enfrentar uma tempestade 

marítima que simboliza, ao fim e ao cabo, o enfrentamento do homem com a natureza que o 

fascina e submete: “Lá onde Jean pensara que o furor da violência e a vertigem da velocidade 

atingiam o máximo, viu, como no princípio do mundo após um combate de deuses, todas as 

cadeias dos Alpes” (PROUST, 1982, p. 393). Marina de Pont-l’Abbé é o nome de um quadro 

de Amadeo de Souza-Cardoso, pertencente ao acervo do Art Institute of Chicago, pintado em 

1912, considerado um ano chave de sua biografia artística: 

 

É no entanto de Amadeo de Souza-Cardoso que se ocupa este livro, da sua 

obra e da evolução que vai sofrendo, de como lida com riscos e massas até 

chegar aonde por momentos se julga ter chegado, lugar todavia a que nunca 

se chega. E nada nos custa a crer se visse completo ao terminar o seu óleo, 

como se houvesse deposto os últimos toques de pincel sobre a vida, tão 

complexa e tão cheia de vozes. E aquele trecho naval de Pont-l’Abbé para 

sempre deixará de ser o que fora, num gênero de catecismo se 

transmudando, agora que o nosso pintor ali houvera desaguado. (CLÁUDIO, 

1984, p. 72-73) 
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A aproximação entre as trajetórias da personagem e do pintor constitui, desde logo, a 

dissolução definitiva da intenção de biografar Amadeo segundo a forma idealizada por Papi, 

rendido ante da “ameaça” de que sua biografia se converta em romance. A diferença entre os 

termos biografado e herói, esta uma categoria ficcional por excelência, reforça a “ideia de 

artifício [...] que relativiza tanto a dramaticidade da vida quanto o poder mimético da obra 

literária” (CALVÃO, 2008). O romance investe na artificialidade da linguagem, não para 

falsear deliberadamente a verdade de seu biografado, mas para demonstrar quão inacessíveis 

são categorias como verdade e, consequentemente, real, sem o devido investimento na 

imaginação criadora. Nesse sentido, a imagem de Proust no romance português corre de par 

com a elaborada por Walter Benjamin. É que, se o esquecimento atua na contraface do 

esforço de recuperar as mais leves impressões do mundo sobre a consciência do sujeito 

proustiano, “o importante, para o autor que rememora, não é o que ele viveu, mas o tecido da 

sua rememoração” (BENJAMIN, 1994, p. 37). Síntese dessa ideia, a menção, no corpo do 

texto literário, à edição do livro de Proust (Pléiade, p. 374) desloca a percepção que temos dos 

referentes em cena: o Amadeo de Mário Cláudio se afasta definitivamente de Amadeo de 

Souza-Cardoso, o homem que viveu entre fins do século XIX e início do XX; de sua parte, 

Pont-l’Abbé perde a consistência como espaço físico demarcável no mapa da França para se 

converter também em citação, espaço-texto, nome a circular como signo que se refrata em 

experiências artísticas tão ricas que seus trabalhos permanecem vivos, muito depois da morte 

prematura de ambos.  

É interessante salientar também que, quando se pensa o romance de Mário Cláudio 

não apenas como um reflexo do universo proustiano, mas também como uma proposta de 

leitura e, no limite, uma resposta a ele, é possível perceber que Amadeo, de modo sutil, restitui 

a Jean Santeuil um lugar na produção literária do escritor francês que sua obra magna, vista 

pelos olhos da crítica, viria a negar. Diz Jeanne Marie Gagnebin: 
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Em particular, devemos ficar atentos para não reduzir a Busca a um novo 

Jean Santeuil, isto é reduzir Em Busca do Tempo Perdido a um belo 

romance que enumera e descreve vários momentos, vários instantes 

privilegiados e felizes que chegam ao acaso e pegam de surpresa o herói. 

Um romance “impressionista” por assim dizer, um romance que captura e 

transcreve esses momentos de felicidade – como o fazem as telas luminosas 

e despreocupadas de Renoir, por exemplo. (GAGNEBIN, 2003, p. 111-128) 

 

Diante da já comentada desvalorização do primeiro romance proustiano em relação 

àquele que se impõe como sua obra definitiva, é importante notar como Mário Cláudio parece 

destoar da posição crítica expressa por Gagnebin. Na cronologia da vida do pintor de 

Manhufe, o ano de 1912 constitui um período de intensa e amadurecida produção artística. É 

nesse ano, por exemplo, que Amadeo participa de sua primeira exposição internacional, além 

de organizar trabalhos importantes de divulgação de seu nome no cenário artístico parisiense, 

tal como o álbum XX Dessins. A percepção desse trecho naval como cenário propício a um 

imaginário ritual de catecismo para o pintor parece o bastante para aproximar sua trajetória à 

do Jean Santeuil de Marcel Proust, que toca Pont’Abbé como um passo fundamental de sua 

iniciação. Para o que importa a esta análise, o referente geográfico se mostra ainda mais 

relevante na biografia do pintor de Os galgos na medida em que é durante a estadia nessa 

região da França que ele ilustra o conto de Flaubert aqui já referido, A lenda de São Julião 

Hospitaleiro: se é no trecho naval de Pont l’Abbé que Amadeo, segundo Mário Cláudio, se 

reconhece como pintor em sua completude, é ali também que ele expõe sua face como leitor – 

o que significa dizer que o fim aponta sempre para o reinício permanente do gesto criador.  

A aproximação entre Jean e Amadeo permite, portanto, conferir ao personagem 

literário uma espécie de dignidade perdida. Tudo se passa como se, aos olhos do texto 

contemporâneo, Jean Santeuil não seja simplesmente a busca em dimensão reduzida, como 

afirma Gagnebin, nem mesmo a busca em estado larval, tal como aponta Gonçalves, mas sim 

um achado, com a autonomia que cabe a um achado de pesquisa e ao saber que ele encerra: a 
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consciência de que a vida, convertida em texto, exige sempre dos seus leitores um esforço de 

criação. Por isso, o pintor julga ter chegado a um lugar a que, ao fim e ao cabo, nunca se 

chega: como é possível determinar o instante exato do amadurecimento, esse valor biográfico 

por excelência, sem investir na imaginação? Para além disso, a leitura que Mário Cláudio 

oferece de Jean Santeuil aponta para a consciência de que os livros, mesmo os aparentemente 

mais bem acabados – e sobretudo estes, diria –, nunca terminam de ser escritos. Quem, diante 

das obras de Mário Cláudio e Osman Lins pode dizer que mesmo a busca do tempo perdido, 

que frutificou em uma obra monumental, esteja encerrada? Por isso, ela continua seu 

movimento, tendo atravessado o curso de A rainha dos cárceres da Grécia, no tópico 

seguinte. De sua parte, Mário Cláudio escreve um romance complexo e cheio de vozes – Papi, 

Amadeo, Frederico, Proust – talvez para assinalar o caminho da arte como única forma de 

completude possível, um trajeto que, no entanto, sempre fica por fazer, estendendo-se quanto 

mais empenhado for o trabalho de seu leitor. 

 

3.3. Albertine e o espantalho 

 

Se, em Mário Cláudio, a imagem de Marcel Proust está explícita nos dois planos do 

romance, o diálogo de Osman Lins com o autor francês soa um pouco mais sutil. Embora 

aponte para diversos diálogos com o universo da literatura, abrindo seu texto a múltiplas 

leituras e alinhamentos estéticos – vozes como Sthendal, Graciliano Ramos, Guimarães Rosa, 

Lewis Carroll, Franz Kafka, Robert Musil, entre outros, são nominalmente convocadas a fazer 

parte do coro que ressoa ao longo do diário –, o perfil de Proust, mesmo sem ser citado uma 

única vez, surge no horizonte do romance, desde a concepção do enredo, centrado na aventura 

do personagem leitor, até a abordagem dos problemas nele encenados, especialmente no que 

se refere à percepção do tempo, à natureza da memória, assim como ao papel da arte na 
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transfiguração da experiência humana. Creio ser importante salientar, de saída, que o diálogo 

entre tais escritores não se restringe a este último romance do autor pernambucano, tendo 

iniciado, pelo menos, desde o seu trabalho anterior, Avalovara, cujas personagens femininas, 

segundo a análise genética de Eder Rodrigues Pereira (2015, p. 167-178), constituem 

desdobramentos de diferentes faces de Albertine, a rapariga em flor com quem o protagonista 

de Em busca do tempo perdido experimenta as contradições encetadas pelo sentimento 

amoroso, do qual só se pode ter certeza quando o objeto do amor não está mais ao alcance dos 

sentidos. 

Nesse contexto, restringir a análise do último romance de Osman Lins à reflexão 

metaliterária que se desenvolve no primeiro plano do enredo – e no qual, como já verificamos, 

se pode ouvir ao menos os ecos do Proust que, Contra Sainte-Beuve, defende a inutilidade do 

método crítico baseado na biografia do escritor – implica reduzir a importância que se 

confere, em A rainha dos cárceres da Grécia, à história do desencontro amoroso entre o 

anônimo professor de Ciências Naturais e sua amante, Julia Enone, cuja morte, como 

apontamos no capítulo anterior, converte o livro por ela escrito em testamento estético. Para 

além disso, a perda da escritora estabelece uma dinâmica em tudo semelhante à experiência 

proustiana do amor, em que, se “a presença é uma das variações da ausência” (MATOS in 

PROUST, v. 5, p. 510), o é também porque a ausência constitui outra forma de acentuar a 

presença. E essa dinâmica é central na obra de Osman Lins – em grande parte dela, repete-se 

obsessivamente o tema da morte que, obrigando os que ficam a lutar contra o esquecimento – 

com as armas disponíveis: uma fotografia antiga encontrada ao acaso, um livro não publicado 

e outras artes da imaginação transformada em memória12 –, faz da sua escrita “uma poética do 

                                                           

12 O menino Ascânio, personagem de O fiel e a pedra, exemplifica com exatidão essa luta contra o 

esquecimento. Tendo perdido a mãe no parto que lhe dá a vida, Ascanio não pode recorrer com segurança a 

nenhuma forma de memória, o que não significa que não seja necessário criar uma. Diz Ascânio: 

“– Otacílio... não tenho retratos dela. 

“– Nem um? 



 84 

simulacro, por se configurar como uma possibilidade de representação na ausência de um 

modelo” (FERREIRA, 2001, p. 28) 

A referência a Avalovara surge então como um ponto de apoio que sustenta uma das 

formas possíveis de diálogo em A rainha dos cárceres da Grécia. Iniciemos este caminho 

tomando a personagem Julia como uma espécie de desdobramento da figura de Albertine, 

especialmente quando esta ocupa o centro da reflexão proustiana, isto é, na extensa 

investigação que alimenta, entre prisioneira e fugitiva, sobre o amor e sua incontornável 

impossibilidade, já que o sentimento amoroso “só pode coexistir com um estado de 

insatisfação, seja ele nascido do ciúme ou do seu predecessor – o desejo.” (BECKETT, 2003, 

p. 58) Ciúme e desejo assomam como duas faces do frustrado sentimento de posse que faz o 

narrador proustiano converter a amada em uma espécie de linguagem que é necessário ler 

corretamente, no esforço de restituir a esta a suposta verdade que ela esconde: “Às vezes a 

escrita em que eu decifrava as mentiras de Albertine, sem ser ideográfica, necessitava 

simplesmente ser lida às avessas”. No entanto, o texto-Albertine sempre lhe escapa, em parte 

porque um homem ciumento nunca resulta em um leitor razoável, ocupado que está em 

superinterpretar os signos emitidos pela mulher amada, mas sobretudo porque ela, como texto 

que é, não é um corpo imóvel: Imaginamos ter [o amor] por objeto um ente que pode estar 

deitado diante de nós, encerrado num corpo. Ai de nós, ele é a extensão desse corpo a todos os 

pontos do espaço e do tempo que esse ente já ocupou e ainda ocupará.” (PROUST, v. 5, p. 

115). Por isso é preciso fazer Albertine prisioneira: limitar-lhe os movimentos significa 

dominar a profusão de sentidos desencontrados que ela suscita – o homoerotismo, aliás, como 

                                                                                                                                                                                     

“– Nem um, Otacílio. 

“– Por que não caça nas gavetas? 

“– Ela não gostava de retratos. Só tenho é a lembrança daquela visagem. Mas nunca falei disso com ninguém, 

Otacílio.” (LINS, 2007, p. 73-74) Sobre a importância do retrato na poética de Osman Lins, v. “O retrato perdido 

na origem da criação da personagem em Osman Lins” (FERREIRA, 2001) 
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signo enviado pela amante, está no cerne de seu caráter ambíguo e, portanto, resistente ao 

anseio do narrador proustiano por conhecê-la em todos os pontos possíveis. 

Osman Lins parece mesclar sutilmente certos fios do universo ficcional proustiano em 

seu tecido romanesco, radicalizando a condição limitada do amante como intérprete de signos: 

se, a princípio, a linguagem de Albertine funciona como uma fração do todo que ela 

representa e, mais que isso, como prenúncio de sua materialidade, para o narrador osmaniano, 

a linguagem de Julia é a posta restante, e tudo o que o livro pode sugerir da totalidade é a sua 

perda definitiva em virtude da morte da escritora.13 Não que sua presença viva remediasse o 

enigma que lhe regera a existência aos olhos do narrador: “sempre tão discreta em relação a si 

mesma” (LINS, 2005, p. 7), Julia também resiste aos anseios de posse do protagonista – “Ó 

Julia, que, apesar de tudo, não direi minha, pois sempre estiveste em viagem para uma região 

misteriosa, invisível e sem mapa!” (LINS, 2005, p. 13, grifo do autor) Região invisível ao 

leitor empírico, o livro escrito por Julia se oferece ao diarista como mapa, a promessa de um 

território com coordenadas fixas no tempo e no espaço, a prefiguração da busca por descobrir 

a face do outro e, na dimensão material do livro, também o desejo de posse:  

 

Toda a herança de Julia é esse livro. Mas, com uma biografia retorcida e 

cujos efeitos nunca procurou corrigir, desatenta aos estatutos que comandam 

a nossa vida ordinária, ensejou com a sua morte uma pendência absurda, 

envolvendo pessoas que sob nenhum ângulo podem avaliar o manuscrito – 

                                                           

13 O sexto volume de Em busca do tempo perdido, A fugitiva, sintetiza a contradição inerente ao sentimento 

amoroso: enquanto vigiava Albertine, naquele “intervalo de calma” (PROUST, v. 5, p. 28) em que permanece 

cercada pelo ciúme e embalsamada pelo Hábito, o narrador proustiano parece convencido de que não mais a 

ama. A dor causada por sua fuga, no entanto, inverte a ordem das forças em disputa: “Mas estas palavras: A srta. 

Albertine foi-se embora acabavam de produzir-me no coração um sofrimento tamanho que eu não podia resistir-

lhe por muito tempo. Assim, o que eu julgara não ser nada para mim era, simplesmente, toda a minha vida.” 

(PROUST, v. 6, p 21) Essa dinâmica se aprofunda a partir do momento em que, diante da morte da sobrinha da 

sra. Bomtemps, sua presença se amplia: “Para que a morte de Albertine pudesse suprimir meus sofrimentos, seria 

preciso que o choque a tivesse matado não somente na Touraine, mas em mim. Nunca ela estivera tão viva.” 

(PROUST, v. 6, p. 88). Aproveitando-se dessa mesma tensão, em que, liberta, a amante se converte em 

carcereira daquele que a pretende dominar, o enredo criado por Osman Lins estabelece outro paralelo com a obra 

magna de Marcel Proust: pouco depois de saber da morte da amiga, o narrador proustiano recebe uma carta em 

que Albertine expressa o desejo de voltar a morar com ele. Não me parece excessivo, portanto, situar essa última 

vontade como um precedente literário do livro escrito por Julia, seu testamento estético.  
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para elas um legado incômodo – e não consentem em divulgá-lo, por temor 

ou talvez brio de família: tudo menos essa humilhação. (LINS, 2005, p. 64) 

 

Se, no capítulo anterior deste trabalho, vimos o narrador debater sua legitimidade para 

exercer a crítica literária e a capacidade para escrever algo que fizesse jus à memória da 

amante – e, afinal, defender sua condição de leitor como meio de se libertar dos interditos que 

pesam sobre o impulso criador –, nesse último trecho flagramos outro cerceamento: falta-lhe 

autoridade legal para tornar pública a última vontade de Julia. Ler, agora, é quase uma 

atividade clandestina, talvez até uma felicidade clandestina, na medida em que também em 

Osman Lins, como a seu modo em Clarice Lispector, o amor ao livro abre a percepção de 

outras formas de compreender a experiência afetiva em sentido mais amplo. Nesse aspecto, é 

preciso mergulhar mais fundo no abismo. Segundo descreve o narrador, o primeiro plano de A 

rainha dos cárceres da Grécia, o livro imaginado, explora a dimensão social do drama de 

Maria de França: assim que recebe alta de um hospital psiquiátrico, a jovem, aconselhada por 

outras internas, decide requerer do INPS uma pensão por invalidez. A dimensão discursiva do 

drama – “Uma legislação, com seus artigos, parágrafos e alíneas, compõe essa entidade com 

que luta a heroína” (LINS, 2005, p. 25) – é tanto mais explícita quanto mais se reforça a 

incapacidade da personagem para traduzir esse código restrito. Presa na trama kafkiana da 

burocracia, mundo “feito de prorrogações, ofícios, indeferimentos, equívocos, arquivos, 

esperas, protocolos, estampilhas, mentiras, atestados, carimbos, arbítrio” (LINS, 2005, p. 23), 

só o que avança são os traços de loucura da protagonista, cada vez mais alheia – ou cada vez 

mais lúcida, conforme se queira ver o caso – aos estatutos que comandam a nossa vida 

ordinária: personagem e sua criadora travam mais uma das relações especulares do romance 

de Osman Lins. Ameaçada por pássaros alucinatórios, Maria de França, para se proteger, 

costura um espantalho igualmente alucinatório que contra eles se insurge. Todo esse trecho do 

suposto livro intriga seu leitor contumaz, desde o tamanho descomunal dos pássaros até o 
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discurso, caudaloso e hermético, atribuído ao novo personagem, mas as tentativas de 

decifração dessas figuras enigmáticas, convergindo suas linhas para o “tema axial da obra: o 

homem desarmado perante um meio hostil” (LINS, 2005, p. 153), “revelam pouco e talvez 

não desvendem o essencial” (LINS, 2005, p. 163) – talvez porque tais figuras o solicitem de 

maneira diversa, em uma área do espírito em que os esforços da inteligência pouco podem 

contribuir:  

 

Penetrando, em criança, num quarto mal iluminado e que devia estar 

vazio, tive a sensação de uma respiração inaudível e mesmo assim real. 

Ocorre-me, em A Rainha dos Cárceres, ante o gigantismo dos pássaros, algo 

idêntico, como se algum ouvido ou olho meu, secreto, aí intuísse um ser 

invisível, abaixo da certeza mas nos limites da convicção. (LINS, 2005, p. 

152) 

 

A recordação da infância – que, depois de lidas tantas páginas, surge quase como uma 

alteração no ritmo de um diário que se quer aparentemente tão discreto em relação a seu autor 

– catalisa o desenrolar de uma memória literária. A longa cena inicial de Em busca do tempo 

perdido, para além de repisar a importância do sono na transfiguração da experiência do 

tempo, destaca o espaço do quarto como uma espécie de súmula da relação problemática que 

o narrador-personagem trava com o mundo que o circunda, não apenas na infância, mas ao 

longo de toda a sua trajetória ficcional. É que, para colher os frutos do desejo de conhecer 

outros lugares – a igreja de Balbec, por exemplo –, o herói precisa enfrentar a sensação de 

desconforto que lhe impõem os quartos de hotel em que se hospeda, na medida em que, 

compostos por objetos desconhecidos e por isso hostis, tais espaços mantêm os sentidos do 

protagonista em posição sempre defensiva, tornando impossível qualquer descanso: “É a 

nossa atenção que coloca os objetos num quarto, e o hábito que os retira, abrindo espaço para 

nós. Espaço era o que não havia para mim eu meu quarto de Balbec” (PROUST, v. 2, p. 293). 

Nem o quarto da infância – cenário da longa espera diária pelo beijo maternal sem o qual o 



 88 

menino não pode adormecer – está isento dessa hostilidade. Para distrair-se enquanto não 

chegava a hora do jantar, dão-lhe de presente uma lanterna mágica, cujas projeções espalham 

pelo quarto escuro personagens impalpáveis a partir dos quais a criança vê desenrolar-se, 

entre as dobras da cortina e os detalhes da maçaneta, a lenda de Golo e sua amada Geneviève 

de Brabant (ver PROUST, v. 1, p. 28). Como Proust nunca cede à associação simples entre a 

causa e o efeito que dela se espera, ao encanto dessas primeiras experiências narrativas, no 

entanto, sobrepõe-se uma sensação de desconforto: 

 

Certamente achava eu um especial encanto naquelas brilhantes projeções que 

pareciam emanar de um passado merovíngio e passavam em redor de mim 

tão antigos reflexos de história. Mas não posso descrever que mal-estar me 

causava aquela intrusão do mistério e da beleza em um quarto que eu 

acabava de encher com minha personalidade, a ponto de não dar mais 

atenção a ele do que a meu próprio eu. Cessando, assim, a influência 

anestésica do hábito, punham-me a pensar e a sentir: coisas tão tristes 

(PROUST, v. 1, p. 29) 

 

A lenda merovíngia encenada nas paredes rompe a película que defende o menino de 

ter de pensar e sentir. Mais que isso: seguindo a leitura de Samuel Beckett, a suspensão 

temporária do contrato com o hábito possibilita a abertura de “uma janela para o real e é a 

condição primeira da experiência artística” (BECKETT, 2003, p. 28). Na cena criada por 

Osman Lins, o quarto vazio talvez seja o preço a ser pago para que se torne espaçoso, isto é, 

preenchido, pela força do hábito, com os objetos que, sendo extensões do sujeito que o habita, 

lhe confortam com a certeza de que continua a ser ele mesmo. No quarto vazio da infância, 

uma respiração inaudível e mesmo assim real adverte o narrador-leitor criado por Osman Lins 

quanto à natureza da experiência artística, destinada a impor a alteridade como presença 

irredutível ao impulso ordenador da inteligência e a descrição meticulosa dos seus métodos. 

Nesse contexto, a inteligência é também um hábito, uma forma de embotamento, que o 

impede de alcançar novos sentidos para o que lê. Porque se é a leitura que abre a possibilidade 



 89 

de haver convicção sem certeza, então o trabalho do leitor legitima outras formas de acesso ao 

objeto artístico. 

Os pássaros e o espantalho que os enfrenta obrigam o narrador a suspender o hábito da 

inteligência para alcançar sua dimensão real no livro. Cito o romance – e o romance dentro do 

romance: 

 

Fragilidade do espírito! Ante uma fala do espantalho, tão eriçada de 

significações e de enigmas, eis-me, como se nada mais importasse, atento a 

uma breve alusão solta no texto, só porque imagino a sua origem. Estávamos 

na sala, e ela costurava, a cabeça inclinada. Que inadmissível acuidade lhe 

haveria permitido sentir o meu olhar e, daí, alcançar o que pensei? Observo o 

seu rosto, a pele um tanto castigada do seu rosto puro e de ossos leves, 

sempre alterado por manchas lívidas ou súbitos rubores. Vejo-a, no seu 

alheamento: frouxa a vigilância dos músculos da face. Finas rugas verticais 

começam a acumular-se no lábio superior. Trinta e três anos e já delineia um 

traço de senilidade. Envolvo-a, mudo, na minha compaixão, ela, a quem 

amo, envelhece. A sua juventude foge entre meus dedos. Julia ergue a 

cabeça, sorri como se nada soubesse e diz: Está quieto! 

Mas sabe, viu sem me ver. Leu-me. Palavras de Súpeto: 
 

Mulher! Tão moça ainda, e os lábios enrugando? A mocidade vai, foi, 

era, ser é parecer, lê-ô-lê, lê-ô-lá, o rosto baixo e a velhice um enxame de 

vespas começando a casa aí no talho da boca, stx. Debando os pássaros mas 

não o tempo, debando os pássaros, não a corrupção, os pássaros debando e só” 

(LINS, 2005, p. 159) 

 

A passagem acima é, ao menos por duas razões, fundamental para o caminho que tento 

empreender. Em primeiro lugar porque é a partir da memória pessoal que o narrador-leitor 

esclarece o sentido da fala aparentemente tresloucada do personagem espantalho, em um 

esforço que não é estritamente intelectual – como o fará em seguida, em suas pesquisas sobre 

o significado de cada um dos nomes dessa figura composta, por exemplo. Em outras palavras, 

o essencial, no discurso do personagem, não se deixa revelar por aquele tipo de labor 

intelectual que se, por um lado, amplia e consolida o saber do leitor acerca de determinada 

obra, por outro, pode levá-lo a reduzir o texto a um conjunto de estruturas mais ou menos 

complexas de cuja descrição dependemos não só para extrair seus sentidos, mas também, em 

última instância, para definir seu valor como objeto literário. Indo de encontro a tais valores, é 



 90 

o investimento afetivo que determina o papel de Súpeto na trama narrativa, apontando 

claramente para a transformação do texto por intermédio da participação ativa do leitor, 

participação esta que se consolida ao fim do diário, quando as marcas de enunciação do 

espantalho são assimiladas pelo narrador-leitor. 

Em segundo lugar, porque a transfiguração do narrador na figura do espantalho é o 

termo final de uma busca por ler a si mesmo, tanto como confirmação do vínculo amoroso 

com Julia, quanto como tentativa de, através da leitura, justificar a própria existência, 

sufocada, como vimos, por mecanismos mais ou menos sutis de cerceamento. A imagem 

melancólica de Julia, capturada a costurar, evoca Penélope e recorda, por um lado, o vínculo 

semântico entre texto e tecido e, por outro, a metáfora da escrita como única forma de defesa 

contra a ação corruptora do tempo. Como se vê, o professor de biologia escreve sobre a linha 

tênue que separa o desejo de se salvar do tempo – tal qual Julia, como quem se defende de 

uma ameaça e não como quem anseia por imortalidade – e a necessidade de aplacar a 

perplexidade diante das marcas de sua passagem. 

Não à toa, portanto, a memória do narrador, tocada pela imaginação, parece ecoar 

certas cenas da Busca em que o narrador revê a avó, possivelmente o seu afeto mais 

duradouro. Na primeira, Marcel volta a Paris, após uma breve viagem, para visitá-la, mas a 

imagem que dela retém, como um “fotógrafo que vem tirar uma chapa de lugares que nunca 

mais voltará a ver”, confirma a suspeita dolorosa da incongruência entre a avó presente, 

comparada a um fantasma, e aquela que a ternura desenha e, mais importante, antecipa, 

porque a parte que cabe ao hábito na tarefa de amortecer o impacto do real consiste 

justamente em sobrepor à presença do outro a ideia que criamos dele. Quando falha o 

mecanismo, no entanto, resta apenas o fantasma, mais um indício da inversão entre os signos 

da ausência e da presença:  

 



 91 

Infelizmente, foi esse mesmo fantasma que vi quando, tendo 

penetrado no salão sem que minha avó estivesse avisada de meu regresso, a 

encontrei lendo. Ali estava eu, ou, antes, ainda não estava ali, visto que ela 

não o sabia e, como uma mulher surpreendida a fazer um trabalho14 que ela 

ocultará ao entrarmos, estava entregue a pensamentos que jamais havia 

mostrado diante de mim. [...] eis que pela primeira vez e tão só por um 

instante, pois ela desapareceu logo, avistei no canapé, congestionada, pesada 

e vulgar, doente, cismando, a passear acima de um livro uns olhos, um olhar 

um pouco extraviado, a uma velha consumida que eu não conhecia 

(PROUST, v. 3, p.154, 156) 

 

O romance de Osman Lins aponta para O caminho de Guermantes como um atalho 

para compreender as limitações do afeto na luta humana contra o tempo: o espantalho 

debanda os pássaros, mas não pode conter a ação prematura do tempo sobre Julia, Marcel não 

pode ignorar a velhice da avó. Nota-se, a partir desse fundo de semelhança, diferenças 

significativas de ponto de vista em cada cena: enquanto no romance francês o observador se 

mantém na sua condição segura de intérprete, no diário o professor passa da condição de 

observador à de observado, de leitor à de lido, adentrando o espaço da criação: “Entrego-me, 

agora mais decididamente, ao meu livro – do qual me fiz servidor.” (LINS, 2005, p. 200). A 

inversão não parece gratuita, na medida em que esse espaço de criação aberto pelo livro de 

Julia evidencia a falha inerente a toda pretensão biográfica que viesse a pesar sobre o diário. 

Ele materializa “não o testemunho de quem conheceu a romancista (modo de reatar 

ilusoriamente, a convivência interrompida), mas, ao contrário, a tentativa de conhecê-la, sim, 

de desvendar, mediante o aprofundamento do seu texto, o ser que amei e amo ainda – como se 

pode amar uma sombra.” (LINS, 2005, p. 192) Nada mais proustiano: no amor, agarrar-se às 

sombras do que já não é; na escrita, submeter o percurso biográfico a uma ordenação temporal 

                                                           

14 Na tradução portuguesa do terceiro volume, há uma divergência no mínimo intrigante na versão do trecho 

citado. Na página 140 da edição publicada pela Relógio d’Água em 2003, diz Marcel: “Eu estava ali, ou, antes, 

não estava ainda ali visto que ela não o sabia, e, como uma mulher que é surpreendida num trabalho de costura 

que esconderá quando entrarmos, estava entregue a pensamentos que nunca mostrara à minha frente.” O 

acréscimo da imagem da costura reforça o campo semântico da passagem do tempo e explicitaria a aproximação 

que aqui proponho com o romance brasileiro. Supondo que tal acréscimo não exista em alguma das publicações 

originais francesas, ao menos, a dissonância entre as traduções sinaliza a ação da leitura sobre o texto não apenas 

como subversão mas, de certo modo, também como tributo: acrescenta-se ao discurso proustiano aquilo que, na 

verdade, com ele se aprende. (cf. O lado de Guermantes. Em busca do tempo perdido v. III. Lisboa: Relógio 

d’Água, 2003) 



 92 

e discursiva tal que o que se destaca no percurso do herói são os marcos do aprendizado da 

arte, do texto a cujo aprofundamento se dedica. 

A segunda passagem que, mais sutilmente, me parece participar da composição da 

cena no romance brasileiro surge em um dos entrechos de Sodoma e Gomorra, quando o 

narrador retorna a Balbec, anos depois de ali ter estado com sua avó e anos depois, também, 

de ela ter morrido. Hospedado novamente no Grande Hotel do balneário, usufruindo do 

conforto que ele oferece na medida em que já é um lugar conhecido, o narrador experimenta 

uma violenta comoção – a comoção da memória involuntária: sentado na cama, lembra-se de 

sua avó inclinada a despi-lo na primeira noite em Balbec e de como aqueles gestos o ajudaram 

a aplacar a angústia da chegada. A lembrança reconcilia o narrador com sua avó verdadeira – 

não aquela que aparece envelhecida percorrendo os olhos sobre o livro, ou sobre o tecido, mas 

a outra que, recriada pela imaginação, segue a protegê-lo da hostilidade do mundo – mas 

também funciona como tomada de consciência de “que a tinha perdido para sempre” 

(PROUST, v. 4, p. 192). O narrador adormece – novamente o sono concilia o calendário dos 

fatos com o dos sentimentos (PROUST, v. 4, p. 192) – e no sonho que se segue o narrador 

encontra o pai para pedir-lhe o endereço do quarto alugado onde a avó ainda vive, embora sua 

vida esteja diminuída pela doença e pelo abandono do neto. Após longo diálogo, causa 

estranheza o trecho a seguir: “Vou deixar-te a indicação precisa para que possas ir; não sei o 

que poderias fazer lá, e não acredito que a guarda te deixe visitá-la”, diz o pai, ao que 

responde o filho: “No entanto, bem sabes que eu viverei para sempre junto dela, cervos, 

cervos, Francis Jammes, garfo.” (PROUST, v. 4, p. 198) Que sentidos guardam as palavras 

finais desse trecho? O sono desorienta o fio das horas, propondo novos arranjos não só para o 

tempo, mas, ainda que sutilmente, também para o discurso, 

 

de modo que se ainda repetia: “Francis Jammes, cervos, cervos”, a seqüência 

destas palavras não mais me oferecia o sentido límpido e a lógica que tão 
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naturalmente expressavam para mim ainda há um instante e que eu não 

podia mais lembrar. Nem sequer podia compreender por que motivo a 

palavra Aias que meu pai dissera há pouco havia imediatamente significado: 

“Cuidado com o frio”, sem nenhuma dúvida possível. (PROUST, v. 4, p. 

198-199) 

 

Se o sonho é o lugar próprio da desordem, em Proust ele parece, na verdade, pensado 

como desordem: o que se desorganiza não é efeito da entrada no universo onírico, mas 

produto de uma citação, uma mescla de referências literárias interligadas pelo tema do 

parricídio (v. nota 98 in PROUST, v. 4, p. 198-199). Independente do sentido que daí se 

obtenha, a citação desorganiza, se impõe como jogo que esvazia o valor do sonho como 

chave explicativa da vida para acentuar o perfil do autor como leitor, cuja imagem se sugere 

composta de fragmentos diversos. A figura do espantalho, em A rainha dos cárceres da 

Grécia, feita, segundo o narrador, de retalhos do tecido “de vinte e sete personagens do livro”, 

possui nada menos que doze nomes: o Brisa, o Vento Largo, o Sumetume, o Torre, o 

Chuvarada, a Criatura, o Súpeto, o Escudo Luminoso, o Susto Deles, o Lá, o Homem, o 

Báçira (LINS, 2005, p. 155). Cada um desses nomes terá certamente a sua lógica possível, 

recuperada pelo esforço disciplinado do leitor. Mas, se o espantalho é o espelho em que o 

diarista se vê, a imagem devolvida é a do sujeito disperso, cuja unificação se torna inviável, 

tal como a verdade, outro desses “valores industriais” (LINS, 2005, p. 153) com os quais se 

tenta limitar o acesso ao universo da criação. Diz o espantalho: 

 

É noite e é dia, é aqui e é lá, sou e não sou, a mutação, a passagem, o 

trans, vou indo e já cheguei, atravesso a janela e não saio do lugar, eu no 

meio da árvore, os braços abertos (quatro ou dois?) as mãos abertas (quatro 

ou duas?), o coração aberto, eu disse o quê?, vamos, gente, guardo Maria de 

França, quero Maria de França, acendo Maria de França, salvo Maria de 

França, diminuo o vulto dos pássaros: o coração assustado de Maria de 

França bate confiante dentro de minha sombra lúcida. (LINS, 2005, p.162) 

 

Proust se faz ouvir em A rainha dos cárceres da Grécia, entre outras razões, não 

apenas para imprimir em suas páginas a impossibilidade do amor como via de conhecimento 
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pleno, mas para oferecer, talvez, uma saída para o jogo de sombras que entretém o narrador 

osmaniano. Perdida para sempre, de Julia só se recuperam fragmentos dispersos em cada 

uma de suas projeções ao longo do romance: a mulher inapta para a vida em sociedade, a 

amante, a mãe que não pôde criar vínculos afetivos com a filha, a ex-interna do Hospital dos 

Alienados, a ex-funcionária do Instituto Nacional de Previdência Social, a escritora guiada 

pela vocação e também a Maria de França que costura um leitor-espantalho para se salvar de 

uma ameaça difusa – suas mil faces secretas sob a face neutra do nome próprio que assegura 

ao leitor a permanência do mesmo quando só o que se pode é ser outro, a mutação, a 

passagem, o trans. Não há síntese possível, apenas deslocamento: “Possível, também, que 

esta inquirição não conduza a nenhuma verdade – nenhuma – e que eu apenas construa, sobre 

o romance de minha amiga, outro romance, outra amiga, à imagem de modelos que ignoro e, 

mesmo assim, governam-me.” (LINS, 2005, p. 197) A memória involuntária, por breve que 

seja a sua revelação, prefigura a possibilidade e a felicidade de condensar, em uma imagem 

completa e deliciosa, elementos que, submetidos que estão às leis temporais, se destinam à 

mobilidade e ao esquecimento: o presente e o passado – é noite e é dia, é aqui e é lá –; o eu 

atual e “aquele que eu acabava de tornar-me” (PROUST, v. 4, p. 193), o espantalho. Sem ser 

citado uma única vez, Proust talvez seja esse modelo que governa A rainha dos cárceres da 

Grécia, e sua ausência, já sabemos, parece apenas acentuar-lhe a presença. 
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CONCLUSÕES PARA UMA ESTÉTICA DA EXISTÊNCIA 

 

A cada página que se avança na leitura de Amadeo e A rainha dos cárceres da Grécia, 

a comparação entre ambos os romances soa mais convidativa: dois diários ficcionais, dois 

personagens leitores, dois livros imaginários, a mesma busca por justificar a pequenez da 

existência a partir do olhar que se dirige ao outro, o mesmo Marcel Proust a servir de 

interlocutor no desafio de escrever um livro. O trabalho crítico, diante desse extenso quadro 

de semelhanças, parece limitar-se a aproximar duas vozes que já tendem a se harmonizar, 

reforçando os laços entre as literaturas portuguesa e brasileira. Amadeo vem a público oito 

anos depois de A rainha dos cárceres da Grécia, mas ambos desenham a quatro mãos, em 

língua portuguesa, um mapa de preocupações estéticas que serve de guia para que escritores 

os mais diversos pudessem se locomover ao longo do século XX: a desconfiança em relação à 

capacidade representativa atribuída às formas verbais, a compreensão da literatura como 

artifício que tenta demonstrar, justamente, a artificialidade do que entendemos como real, o 

questionamento do valor da verdade em consequência da valorização do leitor como coautor 

da obra literária.  

Não por acaso, iniciei o percurso deste trabalho distinguindo dois fios comuns ao 

tecido ficcional das obras aqui analisadas: o discurso autobiográfico, centrado nas marcas do 

gênero diário, e o discurso metaficcional que aí se desenvolve, buscando identificar quais as 

correlações possíveis entre eles. Inseridos já em uma certa tradição que demarca o diário 

como espaço propício para pensar o processo de criação (LEJEUNE, 2001, p. 264), tanto o 

romance português quanto o brasileiro dramatizam sobretudo as dificuldades que se impõem à 

tentativa de escrever: Frederico não demonstra afinco suficiente para levar a cabo as tarefas 

de que se incumbe; Papi, em crise quanto às suas convicções sobre a biografia, não tem 

segurança para concluir seu projeto sobre Amadeo de Souza-Cardoso; o professor de ciências 
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naturais mantém um diário porque, contraditoriamente, não se sente capaz de escrever; 

mesmo Julia, que escreve um romance, não pode dar ao seu livro a aparência de uma obra 

concluída, nem lhe sobra tempo vital para justificar seu esforço obstinado com a publicação 

da obra. Algo sempre fica por dizer ou por ser feito, e o diário é a forma cabal desse 

movimento interrompido, dessa voz cujo sentido se suspende, tragada pela morte ou pelo 

tédio mesmo da vida. 

Ao repisar o tema das tarefas inconclusas, as ficções contemporâneas aqui analisadas 

reforçam o lugar do leitor como aquele que, sem a pretensão de alcançar verdades que sejam 

transcendentes à relação pessoal que se trava com o livro, tenta completar o trabalho do 

escritor. Assim, em Amadeo vimos o diário de Frederico atuar, para além do voyeurismo, 

característica que sempre se atribui ao personagem na trama de Mário Cláudio, como espaço 

que materializa, de certo modo, não apenas uma crítica aos métodos biográficos tradicionais, 

mas também um aprendizado que se vai refletir de maneira sutil naquela camada do romance 

que corresponde à biografia supostamente elaborada por Papi. Em A rainha dos cárceres da 

Grécia, o diarista consolida o saber sobre o papel do leitor diante da obra literária cumprindo 

uma série de etapas, embora não necessariamente progressivas, partindo do papel de 

decifrador ao de criador do texto que lê. 

Se o trabalho crítico dos autores aqui estudados aponta menos para o lugar do escritor 

do que para o papel ativo do leitor na permanência do texto literário, o capítulo seguinte nasce 

da tentativa de investigar de que modo os romances sugerem a imagem do leitor como sujeito, 

na medida em que os atos de leitura constituem parte fundamental da experiência biográfica 

que se ficcionaliza nos diários. Busquei compreender a articulação entre leitura e experiência 

biográfica a partir da reflexão barthesiana sobre a natureza do discurso da Ciência, isto é, a 

tensão que se estabelece entre o sujeito e o discurso dele se exige para legitimar, com o selo 

da autoridade, um trabalho crítico que, afinal, não pode ser mais do que um ponto de vista 
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sobre o objeto. Nesse contexto, a discussão teórica aponta para a possibilidade de pensar o 

sujeito – outra dessas categorias epistemológicas que comandam nossa percepção do mundo – 

não em termos de uma essência que a escrita fosse capaz de recuperar, mas sim em termos de 

uma dispersão, cujo potencial significativo reflete a condição do leitor como sujeito, corpo 

atravessado por uma diversidade de linguagens que não tendem para um centro ordenador. Se 

é sempre na condição de leitor – irredutível ao ímpeto científico de deformar seus objetos de 

interesse na tentativa de extrair deles padrões universais – que cada sujeito experimenta o 

mundo, então tal pressuposto se reflete no processo de elaboração de sua identidade, aberta 

aos múltiplos discursos que a obra de arte, igualmente dispersa em relação aos sentidos a que 

pode dar suporte, propõe ao observador.  

Daí que o diálogo com a obra de Marcel Proust, presente tanto em Amadeo quanto em 

A rainha dos cárceres da Grécia, colabora para a compreensão dessa hipótese, a começar 

pelo fato de que Em busca do tempo perdido encena, grosso modo, a aventura de um leitor, 

seus avanços e percalços em direção à descoberta definitiva de sua condição de criador. Jean 

Santeuil surge em Amadeo como o livro que não se lê, aquele que compõe o quadro de tédio e 

ociosidade em volta do personagem Frederico. Do mesmo modo, a referência ao livro atualiza 

não apenas o tema da dificuldade de escrever – que marca o primeiro romance de Proust tal 

como o projeto biográfico de Papi, ambos abandonados antes de serem concluídos –, mas 

também o do olhar que encadeia o diarista ao biógrafo do mesmo modo que os personagens 

proustianos permanecem atentos ao processo criativo do tal escritor C. 

Por sua vez, A rainha dos cárceres da Grécia investe na recuperação de diversos 

lugares de força da ficção proustiana para compreender aquilo que permanecendo em seu 

entorno, move a experiência de leitura: o desencontro amoroso entre o narrador-personagem e 

a escritora-amante, morta pouco depois de terminar de escrever seu romance. A personagem 

feminina criada por Osman repete certos passos da trajetória da Albertine amada por Marcel, 
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em especial a percepção de que o sentimento amoroso sempre se confirma tarde demais, 

quando o objeto de nosso amor já não está mais ao alcance dos sentidos. Essa perda, 

entretanto, pode ser em parte reparada por virtude da leitura, na medida em que o contato com 

o romance imaginário estabelece novas formas de compreensão, por um lado, acerca da obra 

de arte como suporte de sentidos potencialmente infinitos, e do sujeito que nela tenta perceber 

os traços do próprio rosto.  

Entre o ímpeto voyeur que se alimenta do outro e o desejo de lavrar, a partir do 

itinerário alheio, um percurso que seja próprio, Osman Lins e Mário Cláudio organizam uma 

reflexão fundamental cujas linhas tentarei ao menos esboçar aqui, propondo, a partir dela, um 

último exercício crítico acerca dos romances. É que, tomado de empréstimo a Proust, o tópico 

da dificuldade de escrever e os diversos modos de interdição à escrita espalhados ao longo das 

ficções contemporâneas alimentam a hipótese de que a leitura, tanto em um caso romanesco 

quanto em outro, atue como um princípio de estetização da existência, catalisando a 

compreensão da vida como obra de arte.  

 

Quem folheia A hermenêutica do sujeito, título atribuído ao curso que Michel Foucault 

ministrou no Collège de France no ano de 1982, talvez venha a indagar qual o lugar desse 

livro dentro da história do pensamento do filósofo francês. Mais claramente: depois de ter 

estudado, sob diversos ângulos, as relações entre saber e poder, depois de se ter dedicado a 

dissecar os dispositivos de dominação do sujeito – levando-nos então a passear por diversas 

formas de ordenação: a do hospital psiquiátrico, a da penitenciária e, em suma, a do discurso 

que os legitima –, o que leva o autor d’A arqueologia do saber a voltar seu interesse para os 

dois últimos séculos da Antiguidade e os dois primeiros da era cristã? É verdade que, no curso 

anterior – que gerou O uso dos prazeres (1984) –, ele já havia visitado o mesmo período 

histórico a fim de propor uma reflexão acerca das relações entre subjetividade e verdade e, 
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para tanto, delimitou um objetivo preciso: examinar o regime dos comportamentos sexuais 

vigentes nos primeiros séculos da nossa era. A hermenêutica do sujeito é, então, fruto de uma 

abordagem mais ampla, que consiste em descrever “em que forma de história foram tramadas, 

no Ocidente, as relações, que não estão suscitadas pela prática ou pela análise histórica 

habitual, entre estes dois elementos, o ‘sujeito’ e a ‘verdade’.” (FOUCAULT, 2011, p. 4) 

Entre idas e vindas, avanços, retomadas e mudanças de direção, é nesse laboratório de quase 

três meses que Foucault testa as fórmulas que dão corpo à guinada teórica, quando tenta 

demarcar, no horizonte da sua pesquisa, um momento histórico em que seria supostamente 

possível pensar a categoria do sujeito não em termos de sujeição – como ocorre na 

modernidade –, mas sim em modos de subjetivação. 

Por isso, muito antes que Rousseau viesse, com as suas Confissões, a estabelecer o 

marco da escrita autobiográfica – e seu nome fosse retomado a cada vez que, como neste 

trabalho, se tenta mapear alguma parcela do chamado espaço biográfico –, já nos séculos I e 

II a escrita de si, registrada em cadernetas, representava uma técnica importante que, 

associada ao exame de consciência, desempenhava papel fundamental no processo de 

formação de si ou, melhor dizendo, no processo de consolidação de uma ética. É importante 

notar, ainda lendo Foucault, que não se trata de uma forma rudimentar de diário – uma 

correlação tentadora para esta pesquisa –, na medida em que falar de si mesmo não é 

exatamente o objetivo do exercício pessoal. O que se recolhia nesses cadernos, chamados 

hupomnêmata, era sobretudo a palavra alheia: citações, fragmentos de obras, histórias 

ouvidas, que se prestavam à leitura e meditação posteriores. Em uma cultura fortemente 

voltada para a tradição, o homem só é capaz de travar uma relação adequada consigo e aceder 

à verdade através da mediação do outro, da elaboração do discurso do outro na forma de um 

chamado à ação. Trata-se, dessa maneira, não de espreitar qualquer segredo indizível sobre o 
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eu, mas de constituí-lo a partir da recolha do que é já tido como verdadeiro nos limites 

daquela sociedade. 

É claro que a escrita de si e o exame de consciência vão, posteriormente, desembocar 

em formas de coerção, expressas, por exemplo, na obrigatoriedade de se confessar como 

única via de redimir as próprias faltas. Mas, para os propósitos desta pesquisa, é importante 

reter este ponto: formação e constituição, palavras usadas por Foucault para caracterizar a 

escrita que se desenvolve nesses cadernos, reforçam a ideia de que o que está em questão no 

cuidado de si não é a descoberta de uma essência do sujeito. Os termos usados pelo filósofo 

participam, vale lembrar, do mesmo campo semântico daqueles escolhidos por Maurice 

Blanchot, certamente mais dramáticos, para problematizar o diário: é possível se transformar 

e até mesmo se destruir, mas não se conhecer através da escrita. 

Quando Foucault resolve ir tão longe no tempo histórico para analisar formas de 

subjetividade distintas daquela fundada pelo que chama de momento cartesiano, não está nem 

perto de fazer uma exaltação nostálgica ao mundo grego. Indo ao passado, o autor de Vigiar e 

punir, nesse último movimento de sua trajetória intelectual, interrompida que foi pela morte 

em 1984, afirma seu compromisso com o presente e, antes de tudo, com o homem – não com 

as técnicas de sujeição, mas com as possibilidades de resistência. No retorno ao presente, o 

filósofo aponta caminhos para pensar o homem fora das categorias transcendentes – o sujeito, 

Deus: 

 

O que quero mostrar é que o problema geral dos gregos não era a technè de 

si, mas a technè da vida, a technè tou biou, como viver. É bastante claro, 

desde Sócrates até Sêneca e Plínio, que não havia uma preocupação com o 

pós-vida, com o que acontecia depois da morte, ou se Deus existia ou não. 

Este não representava, de fato, um grande problema para eles; o problema se 

constituía em qual técnica devo usar para viver da melhor maneira possível. 

(FOUCAULT in DREYFUS; RABINOW, 1995, p. 259) 

 



 101 

A noção de técnica da vida abre caminho para perceber que “alguns dos princípios de 

nossa ética foram relacionados, num certo momento, a uma estética da existência” 

(FOUCAULT in DREYFUS; RABINOW, 1995, p. 261). Contudo, a estetização da existência 

só parece possível quando há mais de uma alternativa à pergunta “como devo viver?”, quando 

há possibilidade, portanto, de escapar, ainda que provisoriamente, à força da sujeição. A 

hipótese, formulada tarde demais, é a de que a leitura constitui esse espaço propício para 

práticas de liberdade em face de manifestações múltiplas de sujeição. Na ponta do lápis, 

escrever, tanto em Amadeo quanto em A rainha dos cárceres da Grécia, não é uma atividade 

destinada à vaidade de quem se sabe escritor, mas o recurso que resta para combater a 

pequenez da vida. 

 

Nesse contexto, as perguntas de Frederico podem soar sugestivas, na medida em que 

questionam o sentido do seu diário fora do domínio do autoconhecimento: 

 

E que significa este livro outro que vou preenchendo de fragmentos ligados 

por um discurso absurdo? E que pensaria Amadeo, não já do que de si um tio 

magica sob a vigilância de um sobrinho, mas desta outra vida, quem sabe se 

mais autêntica, acumulada na fantasia do último? A casa onde o drama se 

representa afinca-se na unidade temporal que lhe foi prescrita, alheia às 

intrigas que em seu ventre vieram engendrar-se. A legibilidade dos factos 

assim tão-somente depende do alfabeto que tivermos para os ler, nunca do 

curso que levarem nas calhas rectilíneas da odisseia humana. São todos os 

relatos um relato, os homens todos eles outro homem, deles apenas e de cada 

um a morte que for de todos (CLÁUDIO, 1984, p. 92) 

 

Na prática de uma escrita que extrai seu sentido e seu prazer da observação das ações 

do outro, como pode Frederico sugerir para si a possibilidade de uma vida autêntica? Como 

hipótese, a possibilidade reside no deslocamento da ideia de verdade, na tentativa de desviar 

das calhas rectilíneas em que tentamos controlar o curso da história dos homens, investindo 

no valor da escrita como busca pela significação e não como representação de um significado 

preexistente. Amadeo não antecede ao texto que lhe dá forma. Sigo lendo o diário: “[Amadeo] 
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Progride em seu território, mais insolente que nunca, de costas voltadas à mesquinhez da 

escrita, suas glórias e tropeções.” (CLÁUDIO, 1984, p. 98) O percurso de Frederico colhe da 

experiência do outro o saber necessário à sua constituição. E não se trata apenas de uma lição 

acerca das ilusões da escrita biográfica, mas antes de um saber sobre a leitura como gesto de 

criação que libera o sujeito da obediência inócua aos sentidos estabelecidos. É no exercício 

dessa liberdade que a escrita de Frederico se justifica, ou mais, que a escrita justifica o 

percurso de Frederico como busca autônoma da verdade. Nessa perseguição da verdade a 

partir da mediação do outro, e sobretudo na concepção da leitura como prática de liberdade 

em face à ordem do discurso biográfico – com a licença de usar o título da famosa aula de 

Foucault – Frederico encontra Mário Cláudio, aquele que, desdobrado em personagem, recebe 

o espólio e publica o livro: é, portanto, no papel suposto de leitor, livre para dispor do que leu 

segundo seu próprio alfabeto, que Mário Cláudio se converte em autor. 

Se o que acontece a um homem acontece, afinal, a todos os homens, e se estamos 

todos envolvidos na mesma busca, diferenciando-nos apenas o material de que dispomos para 

escrever/ler o destino humano, então, que alfabeto encarnaria melhor essa tentativa, ao mesmo 

tempo, de suplantar a morte e de atar as pontas da existência com os nós do sentido do que o 

exercício artístico? Em Proust e os signos, Gilles Deleuze investiga, nos volumes de Em 

busca do tempo perdido, as marcas de um longo percurso existencial que tem na Arte o seu 

principal modo de aprendizado, de tal maneira que todos os outros espaços de reflexão 

propostos pelo ficcionista francês – o amor e a amizade, a própria memória, entre outros – 

convergem, na leitura de Deleuze, para a verdade da arte, “a finalidade do mundo, o destino 

inconsciente do aprendiz.” (DELEUZE, 2006, p. 48) Os signos que dizem respeito ao 

“mundo” e ao “amor” formam núcleos distintos de reflexão, mas só os signos da arte 

constituem, a rigor, uma diferença. Isso porque, ao contrário dos dois primeiros, os signos da 

arte são imateriais, e mesmo os meios materiais de expressão artística – cores, sons, texturas... 
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– são a manifestação aparente, em termos platônicos, de uma entidade puramente espiritual: a 

essência (DELEUZE, 2006, p. 37). Sem depender dos meios expressivos, mas servindo-se 

deles para se revelar – a nona sinfonia de Beethoven pode ser executada pelos mais diversos 

instrumentos e sempre será a nona sinfonia de Beethoven, assim como a pequena frase 

musical de Vinteuil será sempre comovente seja ela tocada por uma orquestra ou pelo piano 

de Albertine –, a essência que se refrata no objeto artístico corresponde a uma diferença 

absoluta, ou em termos mais simples, ao modo absolutamente diferente como cada sujeito 

exprime o seu mundo, um mundo que não existe fora dele e que por isso o individualiza. A 

fruição estética, para Proust, está vinculada a um movimento de saída de si em direção a esse 

mundo diferente do nosso que só a arte torna visível. Diz Deleuze: “Nossas únicas janelas, 

nossas únicas portas, são espirituais: só há intersubjetividade artística. Somente a arte nos dá o 

que esperaríamos em vão de um amigo, o que teríamos esperado em vão de um ser amado” 

(DELEUZE, 2006, p. 40). Pensando com o filósofo, o que a arte nos oferece é a inequívoca 

presença do outro, não esses outros com quem topamos na vida diária, que são, no fim das 

contas, uma projeção tranquilizadora dos nossos hábitos, mas os outros que deslocam nossa 

percepção do que significa, ou mesmo, que preço cobra a tentativa de existir para além da 

precariedade que define a condição do homem. 

A camada narrativa que corresponde ao diário de Frederico colabora, por um lado, 

para a constituição de um saber sobre a escrita – isto é, para falar da inviabilidade da biografia 

de Papi ou da leitura como gesto criador – e, por outro, para a percepção da vida como um ato 

estético. Mário Cláudio desfia a linha do tempo de Amadeo de Souza-Cardoso, abstendo-se 

até de atribuir um sentido último a ela: “Não perguntem agora como lhe foi a vida, com que 

espécie de filamentos se manufacturou a tessitura da biografia a escrever” (CLÁUDIO, 1984, 

p. 112), porque não há nada a ser esclarecido: os quadros do pintor – que poderiam alimentar 

as ilusões de um hipotético “biografo romântico” (CLÁUDIO, 1984, p. 17) – não são 
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verbalmente reelaborados na narrativa de modo a explicar a vida do homem que os criou, 

mas, ao contrário, para desfazê-la em signos que, atravessando o limiar que separa os dois 

universos narrativos de que se compõe o romance português, apontam para a leitura como 

uma vivência estética, uma vivência tal, no dizer de Hans-Georg Gadamer, “que arranque a 

um golpe aquele que a vive, do conjunto de sua vida, por força da obra de arte, e que, não 

obstante, volte a referi-lo ao todo de sua existência.” (GADAMER, 1999, p. 131) 

A primeira dessas vivências estéticas representadas no romance é sem dúvida Jean 

Santeuil, o livro que não se lê e que, no entanto, funciona como uma espécie de texto teatral 

para os movimentos de Frederico. No capítulo anterior, defendi a hipótese de que a 

aproximação de Jean a Amadeo representava, em certo sentido, uma releitura de Mário 

Cláudio ao livro inacabado de Proust. Faltou dizer que, fruto dessa aproximação, operada sem 

nenhum apego a cronologias ou ao estatuto livresco da figura criada por Proust, 

aparentemente incompatível com a existência documentada do pintor, Jean também 

ressignifica Amadeo, ficcionaliza-o, isto é, liberta-o das relações de causa e efeito com que se 

tenta ordenar o que, na verdade, está votado à dispersão: o sujeito e as experiências que o 

constituem como tal. A noção de dispersão ajuda a pensar outro desses signos de vivência 

estética: o viravento de papel-de-lustro, figuração de uma leitura que atribui sentidos ao texto 

da existência do pintor – e não extrai sentidos dele –, atua não só como detonador da memória 

de infância de Amadeo (CALVÃO, 2008, p. 179) – “um odor de estrume, de rocha moída e 

molhada, pairava muito lento sobre o rosto do menino que, encostado ao tronco de um 

plátano, fazia girar a sopro um viravento de papel-de-lustro” (CLÁUDIO, 1984, p. 14) –, mas 

também como biografema, segundo a definição elaborada por Barthes no prefácio de Sade, 

Fourier, Loyola: 

 

Porque, se é necessário que, por uma dialética arrevesada, haja no Texto, 

destruidor de todo sujeito, um sujeito para amar, tal sujeito é disperso, um 
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pouco como as cinzas que se atiram ao vento após a morte (ao tema da urna 

e da estela, objetos fortes, fechados, instituidores de destino, opor-se-iam os 

estilhaços de lembrança, a erosão que só deixa da vida passada alguns 

vincos); se eu fosse escritor, já morto, como gostaria que a minha vida se 

reduzisse, pelos cuidados de um biógrafo amigo e desenvolto, a alguns 

pormenores, a alguns gostos, a algumas inflexões, digamos: “biografemas”, 

cuja distinção e mobilidade poderiam viajar fora de qualquer destino e vir 

tocar, à maneira dos átomos epicurianos, algum corpo futuro, prometido à 

mesma dispersão. (BARTHES, 2005, p. XVI-XVII) 
 

Para falar em termos epicurianos, o viravento, tal como Jean Santeuil, toca a outra 

margem da narrativa, vindo agora em sentido contrário, isto é, saindo da biografia de Amadeo 

para tocar o mundo organizado em volta da propriedade de Santa Eufrásia de Goivos, quando 

da morte trágica de Frederico. Na carta enviada ao personagem Mário Cláudio, Álvaro conta 

que Gabriel, responsável por disparar acidentalmente a arma que vitima o sobrinho de Papi, 

“fixando-me com os olhos enormes, inocentes e líquidos”, “tinha na mão, como que 

esquecido, um viravento de papel-de-lustro.” (CLÁUDIO, 1984, p. 116) A presença do 

viravento alinha duas existências aparentemente opostas – a do pintor e a do diarista –, 

ressignificando a trajetória deste último através de uma vivência estética que já não pertence 

ao pintor, mas aos seus leitores: o brinquedo que supostamente pertence ao pintor quando 

criança é na verdade um signo sugerido pelos movimentos do pincel de Amadeo de Souza 

Cardoso sobre telas como “Expositions Mouvantes. Corporation Nouvelle”, o que significa 

dizer que se apresenta em Amadeo não como um referente, mas como expressão de um desejo 

de leitura. 

De maneira ainda mais acentuada, um desejo de leitura possibilita ao protagonista de A 

rainha dos cárceres da Grécia libertar-se das calhas retilíneas da existência, da pequenez da 

vida como professor secundário, através da identificação aparentemente arbitrária, como 

vimos no capítulo anterior, com o espantalho presente no romance de sua amada Julia. Como 

signo de uma experiência estética atribuída à escritora, o espantalho, tal qual o viravento de 

Mário Cláudio, rompe o limiar que separa o universo criado por Julia do cotidiano organizado 
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ao redor do diarista, desfazendo-lhe a unidade subjetiva com que, domesticados pela força do 

registro realista que se impõe sobre a narratividade, somos habituados a imaginá-lo: a imagem 

do anônimo professor de ciências naturais, amador das letras e amante de uma escritora a cuja 

memória dedica o diário – em suma, todos os pontos de referência que fixam o personagem 

como agente externo ao texto que se lê se dissolvem: “posso ou podem, é só tanger de leve 

algum leve instrumento, mudar a identidade deste monólogo com o qual venho convivendo, 

ou então firmar a suspeita latente de que ele vos mostra uma face enganadora; posso ou 

podem liberá-lo de todo vínculo real com a minha mão” (LINS, 2005, p. 211). Dentre as 

descobertas do narrador sobre o livro de Julia, a última aponta para a possibilidade de 

mudança da identidade daquele que escreve, assim como para o questionamento da relação 

que se costuma estabelecer entre as pessoas do discurso e os entes a que elas enviam, vínculos 

fundamentais do discurso biográfico tradicional. Como aprendemos talvez mais claramente 

com Pessoa, mostrar uma face enganadora não depende dos esforços de um artista 

excepcional, tratando-se, na verdade, de um fenômeno constitutivo do discurso poético: 

consciente de sua condição inevitável de fingidor, o que depende do poeta ou o que nele 

interessa são os modos como explora os conflitos entre a confissão e a máscara. Nesse 

sentido, a identidade estética escolhida pelo protagonista do romance osmaniano reforça a 

tensão entre a unidade que é o espantalho e a dispersão, os retalhos de que ele é feito. Na 

última página do diário ficcional, o protagonista absorve as marcas do discurso desse 

personagem duplamente criado, fala a língua do espantalho. 

 

É noite e é dia, é aqui e é lá, sou e não sou, a mutação, a passagem, o trans, 

vou indo e já cheguei, atravesso a janela e não saio do lugar, eu no meio da 

árvore, os braços abertos (quatro ou dois?) as mãos abertas (quatro ou 

duas?), o coração aberto, eu disse o quê?, vamos, gente, guardo Maria de 

França, quero Maria de França, acendo Maria de França, salvo Maria de 

França, diminuo o vulto dos pássaros: o coração assustado de Maria de 

França bate confiante dentro de minha sombra lúcida. [...] Agora vem, 

Maria, sê uma vez, abre a minha capa esburacada, minha braguilha sem casa 

e sem botão, a ceroula que herdei de um acidentado do trabalho, meus 
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culhões de meia, quebra os meus ovinhos de miçanga, opa! saio feito um 

passarinho de dentro dos ovinhos, saio macio e pequeno, um biscoitinho de 

maizena, um bonequinho de louça, lê-ô, e cresço. (LINS, 2005, p. 231)  

 

É sintomático que Osman Lins reserve o desfecho de A rainha dos cárceres da Grécia 

para encenar uma relação sexual entre o espantalho e Maria de França: seguindo o modelo 

mimético de representação que é oferecido pelo romance, a passagem é coerente com o desejo 

de confirmar, através de seus duplos, o vínculo amoroso entre a escritora e seu leitor atento. 

Mas, desfeita a ilusão de que ainda haja, no romance brasileiro, uma unidade a que se possa 

chamar sujeito, a cena parece-me ainda mais significativa se pensada sob a luz da vivência 

estética que ela esboça. Como em um caleidoscópio que, com os mesmos materiais, cria 

imagens diferentes, o diarista cita um trecho do livro de Julia palavra por palavra (cf. p. 98 

deste trabalho), apropriando-se da fala do espantalho para atribuir novo sentido a ela: a figura 

compósita deixa de ser também um personagem do livro para se converter naquele que o 

engendra, sugerindo “a possiblidade de uma dialética do desejo” (BARTHES, 2006, p. 9). 

Como aprendemos com o autor de O prazer do texto, o desejo sexual e a capacidade produzir 

uma obra de arte fazem parte, em última análise, de um mesmo campo semântico, de um 

mesmo núcleo vivencial. Assim, no trajeto descrito pelo diarista, sua transfiguração no 

espantalho não sintetiza apenas o desejo de ler a si mesmo, mas também a realização do 

desejo de escrever. 

Não que tal aprendizado ganhe corpo de maneira progressiva. Ao longo do romance, o 

percurso hipotético que parte da leitura para a criação já se entrevê em diversos momentos da 

narrativa, não somente ao seu final – o que relativiza o sentido formativo que persiste sob a 

noção de percurso –, ganhando contornos mais evidentes quando o narrador-leitor abandona a 

ambição de decifrar o livro para perseguir, nele, vias de comunicação com Julia, marcada 

insistentemente por um signo de incomunicabilidade: 
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[Julia,] Que tivesses amor e inspirasses paixão, que estivesses no vigor da 

idade, e o amor (o de quem te ama e o teu), em plenitude, seria a tua retórica, 

dando mais realce ao que – de maneira encoberta, segundo preferias – 

resolveras dizer com a tua morte. Árdua decisão, na qual desprendimento e 

crueldade se fundem. Mas não tem sempre algo de mutilador dizer o que nos 

é essencial? (LINS, 2005, p. 228) 

 

Nas palavras que o diarista dirige a Julia, nessa via de comunicação que só o livro foi 

capaz de abrir, pode-se notar as pegadas do percurso de Amadeo, Papi e Frederico. No ato 

silencioso de olhar para o outro – que me lembra que ler um livro, observar um quadro e 

escrever um diário ou uma biografia são atividades silenciosas –, A rainha dos cárceres da 

Grécia e Amadeo figuram com bastante clareza o percurso que vai da incomunicabilidade à 

intersubjetividade, isto é, da distância existencial que separa cada um dos personagens, 

encerrados em seus périplos pessoais, ao reconhecimento da arte como ponto de encontro da 

viagem, lugar em que, munidos apenas de perguntas, cabe-lhes interrogar a arte como quem 

interroga a si mesmo. E como a arte é uma máquina de propor problemas, não de solucioná-

los, em um diálogo improvável entre os romances que aqui são postos em confronto, Mário 

Cláudio poderia indagar: “Permanecerá Amadeo aquém ou além [...] nessa ubíqua condição 

em que se reverenciam os que foram e ficaram?” (CLÁUDIO, 1984, p. 114) – ao que 

prontamente Osman Lins responderia, sem responder: “Não serão as perguntas a única forma 

de saber realmente concedida?” (LINS, 2005, p. 64) 
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