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PREFÁCIO DE JOÃO MALACA CASTELEIRO 
E GABRIEL MAGALHÃES

VIAGENS BEIRÃS NO UNIVERSO CLAUDIANO

A tese de doutoramento Tempo e Eternidade: um Estudo do Estilo da Obra 
Narrativa de Mário Cláudio, da autoria da Professora Carla Sofia Gomes Xavier 
Luís, representa um dos pontos mais altos dos estudos claudianos que se têm 
desenvolvido no Departamento de Letras da Universidade da Beira Interior. 

O romancista de Camilo Broca esteve na academia beirã, pela primeira vez, 
em 2004, na segunda edição do nosso congresso de Literatura e Cultura no Espaço 
Ibérico. Desde logo se criou uma cumplicidade entre a nossa portugalidade do 
interior do país e o lusitanismo da obra literária de Mário Cláudio.

O escritor voltou a visitar-nos, no marco de nova actividade: um encontro 
que, em 13 de Maio de 2005, juntou um grande poeta espanhol, Antonio Colinas, 
com o extraordinário criador de Tiago Veiga: uma Biografia. No constante diálogo 
com Espanha que tanto tem marcado a vida do Departamento de Letras da UBI, 
afirmava-se também, paralelamente, a ligação com a nossa raiz portuguesa.

Na sequência destes dois acontecimentos, uma das docentes do Departamento, 
a Doutora Ana Belén Cao Míguez, levou a cabo uma tradução para o espanhol de 
Gémeos, a narrativa que Mário Cláudio dedicou à figura do pintor Goya. Foi mais 
um passo no aprofundar da vivência da obra claudiana na nossa Universidade.

A cúpula de tudo isto, porém, é o trabalho que agora o leitor tem nas suas 
mãos – um estudo muito meritório do estilo na obra narrativa do escritor de Tocata 
para Dois Clarins. A investigação da Professora Carla Sofia Gomes Xavier Luís 
destaca-se claramente por diversos motivos.

Em primeiro lugar, pela filiação linguística da sua pesquisa, o que lhe permite 
mergulhar, com o equipamento teórico adequado, no oceano da enorme riqueza 
do trabalho claudiano com a Língua Portuguesa. O autor de Peregrinação de 
Barnabé das Índias encontrou uma observadora muito atenta na autora desta tese.

Por outro lado, nestas páginas, valoriza-se de modo particular a ligação 
claudiana com a eternidade do classicismo – isto é, a obra narrativa do escritor 
não é tanto lida segundo a pauta pós-moderna, que foi o seu tempo literário, 



10

mas sim com a chave clássica, o que gera efeitos interpretativos inovadores e 
surpreendentes.

Em terceiro lugar, a pesquisa feita foi capaz de compreender a natureza de 
mosaico, própria do trabalho literário claudiano – e de estudar as suas relações 
múltiplas com a nossa portugalidade. A escrita do autor de A Quinta das Virtudes 
é, de facto, um dos núcleos de sobrevivência de uma cultura lusitana em crise 
profunda.

Finalmente, foi a Professora Carla Sofia Gomes Xavier Luís quem sugeriu, 
neste trabalho, o nome de Trilogia da Árvore para nos referirmos às três narrativas 
que Mário Cláudio dedicou à sua história familiar. Parece-nos particularmente 
feliz a sugestão – e mais um horizonte que se abre nestas páginas.

Um doutoramento é uma fronteira num percurso de investigação. Demarca 
o fim da iniciação e o princípio da excelência. Naturalmente, a Professora Carla 
Sofia Gomes Xavier Luís continuará a analisar o mundo literário, tão rico, 
de Mário Cláudio, usando o seu ponto de vista particular, ao mesmo tempo 
linguístico e cultural, deste modo aprofundando o conhecimento de uma obra 
decisiva para a compreensão do nosso Portugal contemporâneo. Esta pesquisa, 
que já enriqueceu as nossas letras ubianas e também o âmbito cada vez mais 
vasto dos estudos claudianos, continuará assim a sua navegação rumo a novas e 
profícuas perspectivas.

João Malaca Casteleiro
Gabriel Magalhães 

(Dezembro de 2011)  



RESUMO

O presente ensaio constitui uma análise à obra narrativa de Mário Cláudio 
de forma a descrever algumas das principais marcas da sua língua e estilo que se 
caracterizam, grosso modo, pela sua complexidade generalizada, vertidas num 
expedito jogo barroco, dicotómico, ziguezagueante, polifónico, metaficcional, 
engenhosamente urdido sob o signo da fluidez genológica e assente em relevantes 
figuras e marcos históricos inolvidáveis da cultura portuguesa e até forânea.  
O corpus utilizado envolve fundamentalmente, mas não em exclusivo, A Quinta 
das Virtudes, Tocata para Dois Clarins, Peregrinação de Barnabé das Índias, 
Amadeo, Boa Noite, Senhor Soares e Ursamaior. Assim, explicite-se, desde logo, 
que o estudo destas seis obras, assumidas como representativas de certos traços, 
em nosso entender, bastante marcantes da língua e estilo de Mário Cláudio, é ainda 
reforçado pelo ponto de vista não só de outras narrativas, de onde destacamos Um 
Verão Assim, Guilhermina, Oríon, Camilo Broca, As Batalhas do Caia, O Pórtico 
da Glória, Tiago Veiga: uma Biografia, mas também, e sempre que necessário, de 
trabalhos pertencentes a outros géneros literários, designadamente à poesia, Duas 
Histórias do Porto, Improviso para Duas Estrelas de Papel, e ao teatro, Noites 
de Anto e Medeia.

Com efeito, tratando-se de um livro baseado no princípio da 
complementaridade que deve existir entre variadas áreas do saber, socorre-se 
mormente da Linguística, da Literatura e, ainda que colateralmente, da Cultura. 
Deste modo, os três primeiros capítulos, de pendor teórico-prático, destinaram- 
-se às missões de justificar largo quinhão da conceptualização que fomos 
manejando ao longo deste empreendimento, de completar essa exposição com 
exemplos retirados da obra claudiana e, finalmente, de auscultar a opinião de 
especialistas sobre o autor em apreço. Concretamente no primeiro capítulo, e 
uma vez que prolifera no campo das Humanidades um manancial de significações 
e, sobretudo, de usos do termo estilo que, naturalmente, complexificam a 
abordagem do tema, resolvemos empreender duas viagens: uma cronológica e 
outra temática, angariando a perspectiva de incontornáveis escritores e estudiosos 
sobre esta matéria e tentando apurar, por esta via, a tomada de consciência, 
pelo menos de uma forma mais vincada, deste termo. Seguindo na rota do 
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estilo claudiano, procurámos também perscrutar e implementar uma noção de 
estilo eclética, assente no texto e nos contextos, traçando igualmente o quadro 
de algumas influências que, directa ou indirectamente, afectaram o escritor em 
apreço. O segundo capítulo tem por objectivo o esclarecimento de várias questões 
cruciais que rodeiam o texto. Sendo um trabalho de natureza linguístico-literária, 
entendemos que fazia todo o sentido incluir uma reflexão sobre a metamorfose 
que o texto puramente linguístico sofre até ser considerado literário, destacando as 
entidades leitor e autor e intercalando, amiúde, conceitos teóricos com aspectos 
práticos exemplificativos retirados das bibliografias activa e passiva do escritor 
em foco. Para além disso, auscultámos ainda o papel de certas tendências novas no 
âmbito da literatura e consequente reflexo na obra claudiana. O terceiro capítulo 
é responsável por traçar um potencial perfil linguístico claudiano, com especial 
destaque para o uso do verbo, do advérbio, do substantivo e, principalmente, 
do adjectivo. Finalmente, o quarto e quinto capítulos, tendo como suporte os 
três domínios anteriormente enunciados, foram integralmente consagrados à 
análise, tanto quanto possível minuciosa, do estilo de Mário Cláudio: salientando 
e exemplificando, no capítulo quarto, as principais características da sua escrita, 
no fundo, as técnicas de urdidura textual mais proeminentes e, no capítulo quinto, 
desenhando as principais temáticas de eleição e, com base nos critérios densidade 
artístico-cultural do tema tratado e espectro temporal da matéria narrada, 
catalogando as seis obras atrás mencionadas em três graus, distribuídos pelos 
stilus grauis, stilus mediocris e stilus humilis. 



INTRODUÇÃO

Escritor de perfil singular na literatura portuguesa contemporânea, Mário 
Cláudio, pseudónimo literário de Rui Manuel Pinto Barbot Costa, impõe-se tanto 
pelo exímio conhecimento da Língua, Literatura e História lusitanas como pelo 
revigorante aproveitamento dos valores da cultura portuguesa, perspectivando- 
-os como uma realidade multifacetada e aberta, sujeita, portanto, a diferentes 
“frequências de leitura”1. 

Como se sabe, trata-se de um ficcionista dotado de uma sólida formação 
intelectual espraiada por variegadas áreas do saber, posto que é licenciado em 
Direito pela Universidade de Coimbra, diplomado com o curso de Bibliotecário-
Arquivista pela mesma Universidade, Master of Arts em Biblioteconomia e 
Ciências Documentais pela Universidade de Londres e ex-bolseiro da Fundação 
Calouste Gulbenkian, tendo igualmente pertencido à Delegação Norte da 
Secretaria de Estado da Cultura e ao Museu de Literatura, bem como à Associação 
de Jornalistas e Homens de Letras do Porto2. 

Por outro lado, o seu currículo conta ainda com uma panóplia imensa de 
múltiplas e enriquecedoras actividades que vão desde o exercício da docência 
universitária ao desempenho dos cargos de Técnico Superior do Museu Nacional 
de Literatura e da direcção da Biblioteca Pública Municipal de Vila Nova de Gaia. 
Leitor compulsivo e exímio conhecedor das técnicas e estratégias de pesquisa 
e análise de documentos, para além da obra poética e romanesca que, dado o 
elevado grau de consagração, dispensa apresentações, elaborou diversos textos 
de opinião e conferências, mas igualmente peças de teatro e séries documentais. 
Concomitantemente, foi ainda responsável por algumas traduções, de entre 
as quais destacamos a do famoso livro, da autoria de Virginia Woolf, To the 

1  Mário Cláudio, in Mário Cláudio. 30 Anos de Trabalho Literário (1969-1999), coordenação 
e recolha de textos de Laura Castro, Porto, Fundação Eng.º António de Almeida, Livraria Modo de 
Ler, 1999, p. 24.

2  Cf. Álvaro Manuel Machado, “Cláudio, Mário”, in Dicionário de Literatura Portuguesa, 
Álvaro Manuel Machado (org. e dir.), Lisboa, Editorial Presença, 1996, pp. 129-130 e ainda Carla 
Sofia Gomes Xavier Luís & Alexandre António da Costa Luís, “José Inês Louro e Mário Cláudio: 
devotos promotores da Língua e Cultura Portuguesas”, Revista de Letras 9 (2010), II Série, Vila 
Real, 2011, pp. 251-263.
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Lighthouse, Rumo ao Farol, na versão portuguesa. Por outro lado, organizou 
antologias e comunidades de leitores, prefaciou novos talentos e colaborou em 
múltiplos jornais e revistas, de origem nacional e estrangeira. A título de exemplo, 
destacamos simplesmente o prefácio redigido a propósito da obra A Toca do Lobo, 
de Tomaz de Figueiredo, posto que, curiosamente, algumas das características 
elencadas, designadamente a fluidez genológica, revelam similitudes com o seu 
próprio espírito criativo, senão vejamos: 

“A sua extrema individualidade [...] resultará daquele exercício, porventura 
nem sequer voluntário, e mais apreciável, de uma escrita que não cristaliza 
num modelo único, antes se propõe como romance, se desdobra na crónica, na 
autobiografia e no memorialismo, no quase ensaio de antropologia cultural.  
A autores assim competirá por definição uma modernidade que o estreito receituário 
dos géneros não comporta em si sem rebentar pelas costuras”3. 

Em suma, todos os aspectos do seu trajecto antropológico mencionados, 
além de constituírem um espelho da sua versatilidade e interesse na participação 
activa da agenda cultural lusíada, são igualmente reveladores do espírito 
inconformado, bem como do comprometimento que mantém com assuntos de 
elevado interesse e relevância para a saúde memorial do país. Como tal, ao que 
tudo indica, o seu currículo justifica o gosto que nutre pelo documento e, por 
consequência, pela pesquisa apurada que considera vital antes de iniciar um novo 
trabalho, reflectindo sobre a História, a Pátria, a Cultura, as Identidades Nacionais 
e Pessoais. 

De facto, trata-se, indiscutivelmente, de um “escritor profundamente 
patriota”4 que dedica largo quinhão do seu tempo e labor à temática da 
portugalidade, tentando “compreender quem somos e como é que através dos 
séculos, das vicissitudes, dos cruzamentos, dos encontros e desencontros, 
chegámos aqui”5. De resto, é o próprio quem, em jeito introspectivo, indaga a 
origem desta busca, dizendo que tem que ver, no seu caso, “com a circunstância 
de pertencer a uma família que teve sempre um problema de identidade nacional”. 
E acrescenta:

3  Mário Cláudio, “O Autor como Protagonista ou Cartilha de Licantropia”, in A Toca do Lobo, 
Tomaz de Figueiredo, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 2005, p. 9.

4  Entrevista à Revista Ler, Verão de 2003, p. 30.

5  Idem, ibidem, p. 30.
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“A minha família era muito ‘misturada’, mesmo a que me estava mais próxima: 
castelhano, irlandês e francês... A minha avó era filha de um castelhano e de uma 
francesa que, por sua vez, era filha de um castelhano e de uma descendente de um 
francês e de uma irlandesa. E a minha avó casou com um português. Foi com esta 
minha avó que fui educado, e isso deu-me, durante muito tempo, um problema de 
identidade”6. 

Na verdade, o facto de integrar uma grei de média-alta burguesia, cujas 
raízes, como se acabou de verificar, denunciam um autêntico melting pot, bem 
como os restantes dados biográficos anteriormente elencados constituem valorosos 
instrumentos ao serviço de uma melhor compreensão do trabalho cultural 
produzido; isto porque acabam inevitavelmente por infligir certas consequências 
na produção literária claudiana. Atente-se, a título de exemplo da enunciada 
conexão, no estilo assaz misturado, dicotómico e, em múltiplos trechos, barroco 
que tem por hábito cultivar, assim como no carinho que, amiudadamente, dedica 
à temática da portugalidade. No que diz respeito a esta última questão, Mário 
Cláudio explica o seguinte:

“Portugal tem sido um país em busca da identidade, pelo menos nos tempos mais 
recentes, a partir do fim do século XVI, que tem andado sempre em busca dessa 
identidade [...]. Portugal é um país com uma crise de identidade, inegavelmente. E isso 
justifica que se pense no assunto. Quanto mais pessoas houver a pensar essa identidade, 
melhor é para a identidade do país”7. 

Por outro lado, é digno de realce o facto de a produção textual deste escritor 
contemporâneo, por sinal de apreciável extensão, contemplando os mais distintos 
géneros, como a poesia, o romance, o teatro, o conto, a crónica, a novela, a 
literatura infantil, o ensaio, a biografia, ser considerada por Carlos Reis “uma das 
mais consistentes, continuadas e coerentes obras ficcionais que nos últimos 20 
anos entre nós se manifestou”8. E tal apreciação não causa qualquer estranheza, 
posto que o romancista em apreço conta já, na sua galeria pessoal, fruto do valioso 
contributo para a língua e cultura portuguesas, com a relevante condecoração da 
Ordem de Santiago de Espada e com uma vasta panóplia de prémios, de entre 
os quais destacamos o Grande Prémio da Associação Portuguesa de Escritores 

6  Idem, ibidem, pp. 30-31.

7  Idem, ibidem, pp. 30-31.

8  Carlos Reis, “Páginas Goyescas”, in Jornal de Letras, 22 de Dezembro a 4 de Janeiro, 2005, 
p. 24.
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(1985), o Prémio Antena 1, o Prémio Lopes de Oliveira, o Prémio Nacional 
de Ilustração (1996), o Prémio PEN Clube de Ficção 1997, o Prémio Eça de 
Queirós, o Prémio de Crónica da Associação Portuguesa de Escritores (2001), o 
Prémio APE de Romance e Novela em 1984, o Prémio Pessoa de 2004, o Prémio 
Vergílio Ferreira 2008 e o Prémio Literário Fernando Namora 2009. Ademais, 
refira-se que, pela elevada qualidade estética e cultural, comprovada também 
por estas distinções, as suas obras contam igualmente com inúmeras traduções 
para diversas línguas (inglês, francês, castelhano, italiano, húngaro, checo e 
servo-croata), tendo, deste modo, atingido uma projecção além-fronteiras muito 
confortável e, de resto, merecida.

Como se compreende pelo exposto, Mário Cláudio tem construído bases 
sólidas rumo a um lugar cativo no museu imaginário dos autores relevantes dos 
séculos XX-XXI, constituindo as suas obras mais um importante tesouro do 
património cultural português9. Perante tudo quanto foi aqui discriminado, está 
explicado o despoletar do interesse e admiração por este escritor que conduziu 
à escolha do tema do presente trabalho. De facto, nos últimos tempos, Mário 
Cláudio e a sua obra têm, de forma crescente, invadido a agenda reflexiva de 
vários estudiosos, gozando, por conseguinte, de um especial acompanhamento, 
quer por parte da imprensa quer inclusivamente por parte de várias instituições 
de Ensino Superior. Porém, temos plena consciência de que a decisão de encetar 
um estudo ao labor criativo de um autor vivo, e ainda em plena actividade, como 
é o caso de Mário Cláudio, constitui, não raramente, uma decisão difícil e, talvez 
mesmo, arriscada. Consideramos, todavia, que vale a pena corrermos o risco, 
até pela proximidade que o escritor em apreço tem mantido com a autora destas 
linhas, concedendo todo o auxílio necessário, o que, como se pode inferir, acaba, 
efectivamente, por se revelar uma mais-valia.  

Partilhando da curiosidade de muitos especialistas pelo fenómeno da 
escrita criativa e dado que a investigação científica pressupõe a meta lógica 
da elaboração de um trabalho, o qual pode assumir diferentes formatos (lição, 
conferência, capítulo de livro, artigo de revista, livro, entre outros), decidimos, 
por conseguinte, usando a complementaridade que deve existir entre diferentes 
áreas do saber, neste caso a Linguística, a Literatura e, ainda que colateralmente, 
a Cultura, levar a cabo a feitura de um livro dedicado à obra narrativa de Mário 
Cláudio, cujo balanço dos aspectos capitais pode ser achado na síntese (in)

9  Sobre algumas das principais componentes do património cultural, cf. Alexandre António da 
Costa Luís e Carla Sofia Gomes Xavier Luís, “Pensar o Património Cultural”, Revista ...à Beira,  
n.º 2, Covilhã, Departamento de Letras da Universidade da Beira Interior, 2003, pp. 117-125.
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conclusiva exposta no final. Temos, no entanto, consciência de que muitos outros 
detalhes poderiam igualmente ter sido incluídos. Na realidade, é sempre possível 
desvelar mais um procedimento ou uma estratégia romanesca, quer nas obras 
trabalhadas, quer nas que aqui não foram tratadas; porém, como é compreensível, 
este labor encontra-se confinado às tradicionais contingências de tempo e de 
espaço.

Posto isto, no que diz respeito à bibliografia activa, esclareça-se que o 
corpus utilizado envolve fundamentalmente, mas não em exclusivo, A Quinta 
das Virtudes, Tocata para Dois Clarins, Peregrinação de Barnabé das Índias, 
Amadeo, Boa Noite, Senhor Soares e Ursamaior. Na verdade, as razões que 
motivaram tal escolha podem ser achadas no quinto capítulo, onde, com base na 
densidade artística do tema tratado e no espectro temporal da matéria narrada, 
empreendemos uma aliciante tarefa de hierarquização do estilo destas seis obras. 
Ou seja, além do enorme gosto pessoal que nutrimos pelos mencionados trabalhos, 
escolhemo-los também por constituírem excelentes exemplares dos três graus 
criados para o cometimento da enunciada catalogação. Não obstante, explicite- 
-se, desde logo, que o estudo destas seis obras, assumidas como representativas 
de certos traços, em nosso entender, bastante marcantes da língua e estilo de 
Mário Cláudio, é ainda reforçado pelo ponto de vista não só de outras narrativas, 
de onde destacamos Um Verão Assim, Guilhermina, Oríon, Camilo Broca, 
As Batalhas do Caia, O Pórtico da Glória, Tiago Veiga: uma Biografia, mas 
também, e sempre que necessário, de trabalhos pertencentes a outros géneros 
literários, designadamente à poesia, Duas Histórias do Porto, Improviso para 
duas Estrelas de Papel, e ao teatro, Noites de Anto e Medeia.

Com efeito, cumpre-nos ainda explicitar que procurámos estudar várias 
narrativas, umas mais profundamente do que outras é certo, sempre com a 
preocupação de abrangermos trabalhos emblemáticos do início (Um Verão Assim 
– 1974) e alguns produzidos mais recentemente (Boa Noite, Senhor Soares – 
2008 e Tiago Veiga: uma Biografia – 2011). Por conseguinte, note-se que o 
presente ensaio abrange uma amplitude temporal que se situa entre os trinta e 
oito e os quarenta e um anos, que vão desde 1974 até 2008, ou até 2011, posto 
que, embora de uma forma muito residual, incluímos certos detalhes referentes 
a Tiago Veiga: uma Biografia (2011). Naturalmente, e tratando-se de um escritor 
ainda em plena produção literária, esperamos que muitas outras obras se sucedam 
e que possamos continuar a estudar as continuidades/evoluções da sua escrita. 

Esclarecidas estas questões preliminares, por assim dizer, voltamo- 
-nos para mais algumas especificidades estruturais do presente livro intitulado 
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Língua e Estilo: um Estudo da Obra Narrativa de Mário Cláudio, que constitui 
uma versão revista e aumentada da nossa tese de doutoramento, defendida na 
Universidade da Beira Interior, em Setembro de 2010, redigida, portanto, de 
acordo com a ortografia antiga. A título parentético, esclareça-se que, conscientes 
de que “existe no estilo um domínio que ultrapassa o quadro da estilística”10 
e visto que o presente estudo, para além da componente linguístico-literária, 
inclui igualmente aspectos exteriores ao texto, considerámos mais apropriada 
a utilização do termo estilo11 para o título desta obra. Quanto ao termo língua, 
utilizamo-lo não num sentido restrito, mas numa acepção mais abrangente, tendo 
em conta que, para nos aproximarmos da língua literária de Mário Cláudio, há 
que dominar, impreterivelmente, uma série de códigos, alguns deles inscritos em 
linguagens várias que extravasam inclusive os domínios da tradicional linguagem 
humana verbal.

Deste modo, os três primeiros capítulos, de pendor teórico-prático, 
destinaram-se às missões de justificar largo quinhão da conceptualização 
que fomos manejando ao longo deste empreendimento, de completar essa 
exposição com exemplos retirados da obra claudiana e, finalmente, de auscultar 
a opinião de especialistas sobre o autor em apreço. Concretamente no primeiro 
capítulo, e uma vez que prolifera no campo das Humanidades um manancial 
de significações e, sobretudo, de usos do termo estilo que, naturalmente, 
complexificam a abordagem do tema, resolvemos empreender duas viagens: 
uma cronológica e outra temática, angariando a perspectiva de incontornáveis 
escritores e estudiosos sobre esta matéria e tentando apurar, por esta via, a tomada 
de consciência, pelo menos de uma forma mais vincada, deste termo. Seguindo 
na rota do estilo claudiano, procurámos também perscrutar e implementar uma 
noção de estilo eclética, assente no texto e nos contextos, traçando igualmente 
o quadro de algumas influências que, directa ou indirectamente, o afectaram.  
O segundo capítulo tem por objectivo o esclarecimento de várias questões cruciais 
que se prendem essencialmente com o texto. Sendo um trabalho de natureza 
linguístico-literária, entendemos que fazia todo o sentido incluir uma reflexão 
sobre a metamorfose que o texto puramente linguístico sofre até ser considerado 
literário, destacando as entidades autor e leitor e intercalando, amiúde, conceitos 
teóricos com aspectos práticos exemplificativos retirados das bibliografias activa 
e passiva do escritor em foco. Para além disso, auscultámos ainda o papel de 

10  Marcel Cressot, O Estilo e as Suas Técnicas, Lisboa, Edições 70, s.d., p. 15.

11  Note-se que, ao longo deste ensaio, utilizámos o termo estilo como sinónimo de escrita; 
ambos neste sentido mais abrangente que acabámos de apresentar.
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certas tendências novas no âmbito da literatura e consequente reflexo na obra 
claudiana. O terceiro capítulo é responsável por traçar um potencial perfil 
linguístico claudiano, com especial destaque para o uso do verbo, do advérbio, 
do substantivo e, principalmente, do adjectivo. Finalmente, o quarto e quinto 
capítulos, tendo como suporte as três áreas de saber anteriormente enunciadas, 
foram integralmente consagrados à análise, tanto quanto possível minuciosa, do 
estilo de Mário Cláudio: salientando e exemplificando, no capítulo quarto, as 
principais características da sua escrita, no fundo, as técnicas de urdidura textual 
mais proeminentes e, no capítulo quinto, desenhando as principais temáticas de 
eleição e, com base nos critérios densidade artístico-cultural do tema tratado e 
espectro temporal da matéria narrada, catalogando as seis obras atrás mencionadas 
em três graus, stilus grauis, stilus mediocris e stilus humilis. 

No que concerne à metodologia, boa parte do labor científico alicerçou-se 
em orientações empíricas adaptadas aos desafios do momento e na concatenação 
de uma série de processos e instrumentos consagrados pelos saberes linguísticos 
e literários. Concomitantemente, privilegiámos a problemática a esclarecer 
não por via do recurso a alinhamentos intelectuais de cunho “imperialista” e 
exclusivo, que se julgam na posse da fórmula mágica capaz de explicar todos os 
enigmas do texto romanesco, mas cultivando a interdisciplinaridade científica e 
metodológica sem fronteiras e a abertura permanente ao ponto de vista alheio, 
opções imprescindíveis ao enriquecimento teórico e prático da obra agora exposta. 
Nesta nossa tentativa de chegarmos a algumas características do estilo claudiano, 
refira-se que o método analítico ocupou, ao lado de outros, como o dedutivo- 
-indutivo e até, por vezes, o comparativo, um papel preponderante. Ademais, 
convém não esquecer que o estilo de um autor, ainda que apresente certas 
singularidades em diferentes trabalhos, manifesta-se no conjunto da sua obra. 
Neste sentido, entendemos que seria imprescindível a aplicação, com contornos 
específicos, da perspectiva diacrónica no presente ensaio, até porque, o “estilo 
tende a enriquecer-se, a aperfeiçoar-se, ao longo das obras e das vidas”12. Deste 
modo, a fim de levarmos a cabo semelhante intento, conseguimos reunir um vasto 
espólio de materiais, de entre os quais destacamos livros e artigos científicos, 
teses de doutoramento e de mestrado, fontes narrativas, artigos de jornais, 
entrevistas, fontes não escritas como quadros, CDs de música (por exemplo, da 
violoncelista Guilhermina Suggia), monumentos (do tipo da janela do Convento 
de Cristo de Tomar), ferramentas que nos ajudaram, com a segurança possível, 
a seguir na peugada do estilo claudiano. Assim, executando uma relevante  

12  Hélder Godinho, O Mito e o Estilo, Lisboa, Editorial Presença, 1982, p. 96.
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actividade de pesquisa em bibliotecas nacionais, as nossas atenções estiveram 
fundamentalmente centradas não só na leitura cuidada de obras especializadas, 
mas também no recurso directo, e na medida do possível exaustivo (não oblíquo), 
às entrevistas e afirmações que o escritor em análise foi produzindo ao longo 
dos anos. Deste modo, a subjectividade poderá ser contornada através da 
fundamentação das nossas opções, permitindo a busca contínua de crescentes 
níveis de objectividade que qualquer trabalho de pendor científico intenta alcançar. 
E foi o que procurámos fazer. A cada passo, as nossas decisões foram sustentadas 
através de citações do próprio autor, de variegados críticos e estudiosos e, em 
alguns casos, contámos ainda com o precioso suporte de valiosas fontes históricas, 
como, por exemplo, o Roteiro da Primeira Viagem de Vasco da Gama, atribuído 
a Álvaro Velho, ou a Ásia de João de Barros.

Quanto a questões de ordem mais técnica, decidimos, na elaboração 
do estudo que se segue, apostar numa forma de exposição das matérias 
fundamentalmente caracterizada pela sua simplicidade organizativa, sem, no 
entanto, menosprezarmos a capacidade de sistematização. Ademais, optámos 
ainda por não integrarmos qualquer apêndice documental. Em contrapartida, 
intentámos incluir, sempre que possível, no nosso discurso, na condição de peças 
probatórias, numerosos excertos (alguns até de dimensão um pouco exagerada, 
mas, em nosso entender, pertinentes) retirados das próprias obras de Mário 
Cláudio ou de certos especialistas claudianos. Outra opção consciente e que, desta 
feita, diz respeito ao modo de citar, prende-se com o facto de utilizarmos, em 
larga medida, a nota de rodapé para a referenciação bibliográfica, posto que nos 
parece mais rigorosa. Não obstante, a fim de não sobrecarregarmos as ditas notas, 
resolvemos, quando apresentamos listagens de exemplos retirados das obras de 
Mário Cláudio, utilizar, salvo algumas excepções13, o sistema da referenciação no 
corpo do texto; mas, como se disse, apenas para a bibliografia activa. 

Apresentada a obra, não poderíamos deixar de dedicar algumas palavras de 
apreço e gratidão às pessoas que, por múltiplas razões, nos ajudaram no cometimento 
deste trabalho que se prolongou por vários anos, num cenário em que a nossa atenção 
e dedicação se espartilhou, invariavelmente, por múltiplas actividades, posto que, 
por um lado, não usufruímos de qualquer dispensa ou redução de serviço e, por 
outro, fomos bafejadas pelas nobres e exigentes tarefas afectas à maternidade.  
O nosso profundo reconhecimento vai, em primeiro lugar, para os orientadores, 
por quem nutrimos uma enorme e profunda estima pessoal e profissional, 
Professor Doutor João Malaca Casteleiro, responsável pelo dealbar da nossa 

13  Estas excepções acontecem quando a citação é mais alargada.
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carreira académica, e Professor Doutor Gabriel Magalhães, responsável pelo 
despontar do nosso interesse pelo escritor Mário Cláudio; muito obrigada por 
tão dedicada orientação, que condensamos nestes dois substantivos: sapiência e 
humanismo.

Ao Professor Doutor Carlos Assunção, Vice-Reitor da UTAD, e Professor 
Doutor José Belo, Presidente do CEL da UTAD, estimados mestres e mentores de 
longa data, com quem palmilhamos os primeiros passos como aluna de licenciatura 
em Português/Inglês (Ensino de) na UTAD, agradecemos, penhoradamente, 
todo o empenho e entusiasmo colocados nesta publicação, a integração no CEL 
da UTAD, bem como os sábios conselhos, científicos e pessoais, que, desde o 
princípio do nosso trajecto académico, nos têm vindo a transmitir. Ao Professor 
Doutor Gonçalo Fernandes, Presidente do Departamento de Letras, Artes e 
Comunicação da UTAD, agradecemos a simpatia, os esclarecimentos de questões 
de ordem prática e a paciência pelo crucial alargamento do prazo de entrega da 
versão definitiva da presente obra.

Ao estimadíssimo escritor Mário Cláudio, reservámos, propositada 
e carinhosamente, o lugar número três. Na realidade, e por razões óbvias, 
constitui uma forma de demonstrarmos o nosso profundo reconhecimento e 
enorme apreço, não só pela total disponibilidade e entusiasmo que manifestou 
desde o início deste projecto, facultando-nos todos os instrumentos de trabalho 
necessários, designadamente bibliografia, activa e passiva, e uma proveitosa 
sessão de esclarecimentos que teve lugar na UBI, a 13 de Maio de 2005. Uma 
palavra calorosa à Dr.ª Delfina, dilecta secretária de Mário Cláudio, que célere 
e amigavelmente respondeu a todos os nossos apelos e pedidos ao longo destes 
anos. 

Ao Professor Doutor Paulo Serra, Presidente da Faculdade de Artes e 
Letras da UBI, e Professor Doutor António dos Santos Pereira, Presidente do 
Departamento de Letras da UBI e Director do Museu de Lanifícios da UBI, 
agradecemos o carinho, a amizade, a confiança e o apoio incondicional nos 
momentos-chave da consecução deste projecto.

 Ao Professor Doutor Júlio Pinheiro, Professora Doutora Cristina Vieira e 
Mestre Jorge André Baltazar, estamos gratas pelas valiosas achegas. Ao Professor 
Doutor José Rosa, prezado amigo e colega da Faculdade de Artes e Letras da 
UBI, e ao Sr. José Rogeiro, competente fotocompositor da UBI, agradecemos o 
suporte do ponto de vista técnico, bem como a amizade e o apoio moral facultados.  
À competente e simpática equipa da PUBLITO, na pessoa da Dra. Carla Macedo, 
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dedicamos um profundo bem-haja pela celeridade e disponibilidade total 
manifestadas. 

Para os nossos estimados Professores de Mestrado de Língua, Cultura 
Portuguesa e Didáctica, Professor Doutor João Malaca Casteleiro, Professor 
Doutor António Fidalgo, Professor Doutor José Carlos Venâncio, Professor 
Doutor António dos Santos Pereira e Professora Doutora Maria Antonieta Garcia, 
dedicamos uma palavra de sentido carinho e gratidão, na medida em que muito 
contribuíram para o despertar do interesse da autora destas linhas pela ciência e 
pela investigação. 

À Professora Doutora Henriqueta Gonçalves e Professora Doutora 
Felicidade Morais, mestres dos tempos idos da licenciatura na UTAD, agradecemos 
a constante amizade e a pertinência dos conselhos, pessoais e científicos, que 
foram verbalizando sempre que consideraram oportuno. À Professora Doutora 
Ana Paula Arnaut, distinta Professora da Universidade de Coimbra, estamos 
gratas pela gentileza e simpatia com que nos recebeu em sua casa, a fim de 
trocarmos algumas impressões sobre o escritor em estudo que se revelaram 
muito proveitosas. Ao Professor Doutor João Marinho dos Santos, Professor 
Catedrático da Universidade de Coimbra, e Professor Doutor Azevedo e Silva, 
Professor Jubilado da Universidade de Coimbra, dedicamos um carinhoso bem- 
-haja beirão pelos conselhos pragmáticos. 

E, finalmente, para os meus queridos alunos, pedra angular do processo 
ensino-aprendizagem e razão de ser da nossa profissão, vai uma palavra de 
carinho e amizade. À nossa família (Pais, Nelson Xavier e Lídia Xavier; Avós, 
José Gomes e Maria de Lurdes Gomes; Sogros, Afonso Luís e Maria José Luís; 
Marido, Alexandre Luís, e Filha, Sofia Maria) dirigimos um profundo Bem- 
-Haja pelo vosso amor e apoio incondicionais. Ao nosso amadíssimo Marido, e 
colega de Departamento de Letras da UBI, agradecemos a alta disponibilidade, 
amor e paciência, bem como os valiosíssimos conselhos que muito contribuíram 
quer para o enriquecimento deste trabalho quer para o nosso crescimento como 
investigadora. A Deus por tudo.

      Covilhã/Março/2011



“[…] o estilo de um autor – diz Mário Cládio –  não é uma questão de 
opção, mas sim de natureza. Escrevemos o que somos” (Anastácio Neto, 
“A Função do Escritor Não é Ser Legível, mas Autêntico”, disponível em  
http://oviciodaarte.blogspot.com/2004/11/mario-claudio-fundo-do-
escritor-no-ser.html) [acedido a 21-11-2008].

“A noção de estilo de há muito extravasou do domínio literário e 
foi considerada como inerente a qualquer prática linguística e, mais 
radicalmente, como inerente a qualquer prática” (Fernanda Irene Araújo 
Fonseca, Deixis, Tempo e Narração, Porto, Fundação Eng. António de 
Almeida, 1992, p. 48).

Capítulo Primeiro

PARA UMA ANÁLISE DA NOÇÃO DE ESTILO 

1. NOÇÃO DE ESTILO À LUZ DE ALGUNS ESCRITORES: 
VIAGEM CRONOLÓGICA 

Como se sabe, do ponto de vista semântico, o lexema estilo conta já com 
uma longa e complexa História. Deriva do seu étimo latino stilu(m) que significa 
utensílio metálico, formado de haste pontiaguda14, com o qual o povo romano 
gravava a sua escrita sobre tabuinhas de cera, tendo, rapidamente, passado a 
designar o resultado desse processo. Mais tarde, particularizou-se e deu origem 
a um novo significado que, desta feita, se relaciona com a forma pessoal como 
cada locutor actualiza as possibilidades expressivas de uma determinada língua15. 
No Dicionário da Academia das Ciências de Lisboa o termo estilo é definido 
como a “marca pessoal na forma de escrever, pintar, compor música, vestir”16 e 

14  Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa, 
orientação de João Malaca Casteleiro, vol. I, Lisboa, Academia das Ciências de Lisboa e Editorial 
Verbo, 2001, p. 1579.

15  Cf. António da Silva Gordo, A Arte do Texto Romanesco em Vergílio Ferreira, Coimbra, 
Editora Luz da Vida, 2004, p. 29.

16  Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa, 
orientação de João Malaca Casteleiro, vol. I, p. 1579.
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ainda o “modo de expressão característico de um autor, pintor, músico”17. Mas 
não podemos, de modo algum, olvidar, a definição que consta do Dicionário de 
Eça de Queirós, obra dedicada a esse grande mestre da arte de bem escrever, 
na medida em que, entre outras coisas, destaca a relevância dos contextos que 
rodeiam e influenciam o autor, senão vejamos: 

“Todo o estilo é um facto de linguagem. Não há, porém, facto algum dessa natureza 
que possa ser desligado de uma concepção do mundo; que, fora do entendimento dela, 
possa ser inteiramente compreendido. Com maior razão o dizemos da arte da expressão 
de um autor literário – o do estilo: este prende-se com um passado inscrito no presente 
da sua arte e, através dela, com a atitude do homem perante o seu mundo, o seu tempo, 
e perante a tradição e a língua literária que herdou”18.

Já na enciclopédia Einaudi, dirigida por Ruggiero Romano, Segre apresenta 
dois valores fundamentais para o vocábulo estilo, a saber: 

“1) o conjunto dos traços formais que caracterizam (em geral ou num momento 
particular) o modo de uma pessoa se expressar, ou o modo de escrever de um autor; 
2) o conjunto dos traços formais que caracterizam um grupo de obras, grupo esse 
constituído sobre bases tipológicas ou históricas”19. 

Esta brevíssima pesquisa inaugural sobre a noção de estilo aparenta 
alguma simplicidade, no entanto, após uma reflexão mais apurada, facilmente nos 
apercebemos de que, para além de bastante antiga, a presente questão está longe 
da singeleza que a priori poderá evidenciar. Com efeito, a apreciação contínua a 
que tem sido submetida ao longo dos anos, por inúmeros autores, em diferentes 
épocas, o que lhe tem valido incontáveis alterações e actualizações, demonstra 
que não se trata de um assunto totalmente acabado. Posto isto, compreende-se a 
emergente necessidade que nos assaltou de, ainda que de uma forma relativamente 
breve, procedermos à realização de uma viagem que conta com as perspectivas de 
alguns escritores e de certos críticos/estudiosos, no intuito de aferirmos algumas 
dessas sensibilidades que, de uma forma ou de outra, marcaram um determinado 
período. 

17  Ibidem, p. 1579.

18  Dicionário de Eça de Queirós, org. e coord. de A. Campos Matos, 2.ª ed. revista e aumentada, 
Lisboa, Editorial Caminho, 1988, p. 389.

19  S. Segre, “Estilo”, in Enciclopédia Einaudi, vol. XVII, Literatura-Texto, Lisboa, Imprensa 
Nacional-Casa da Moeda, 1989, p. 116.
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Uma vez que o vocábulo visado consta quer do título do presente trabalho 
quer do elenco do quadro das matérias expostas no índice, consideramos de elevado 
interesse a busca de algumas pistas que nos possam orientar acerca da tomada de 
consciência e, até mesmo, da sua implementação de forma mais sistemática no 
círculo literário. Desta feita, dando continuidade a tal perscrutamento, esclareça- 
-se que se privilegiou, nesta primeira secção, o critério cronológico. Depois 
da apresentação de uma proposta de demarcação temporal para o dealbar da 
mencionada emancipação, divulgamos, no subcapítulo subsequente, algumas 
conclusões de estudiosos e críticos dispostas segundo uma ordem temática e sob 
a batuta do surgimento de uma nova disciplina do saber, a Estilística.

Ressalve-se que temos consciência de que, para além dos autores 
seleccionados, muitos outros nomes poderiam ter sido igualmente incluídos, no 
entanto, como é compreensível, há que fazer opções. Deste modo, procurámos 
levar a cabo uma escolha equilibrada, tendo em conta não só o nosso gosto pessoal, 
mas também o prestimoso contributo que ofereceram a esta problemática. Por 
conseguinte, de forma a permitir um esclarecimento minimamente satisfatório 
sobre estas matérias, intentámos realizar uma selecção suficientemente 
abrangente, não obstante, relativamente breve, visto que a presente questão não 
constitui o cerne temático deste trabalho.

Esclarecidas estas questões preliminares, principiamos, de imediato, o 
mencionado empreendimento. De facto, a noção de que cada autor é gerador 
de um conjunto de particularidades específicas que constituem o seu estilo, 
demarcando-o do dos seus congéneres, remonta, na literatura ocidental, a tempos 
bastante longínquos. Ao efectuarmos um recuo temporal, verificamos que já na 
tradição Greco-Latina esta ideia era alvo de alguma reflexão. Se retomarmos a já 
mencionada enciclopédia Einaudi, reparamos que o citado artigo sobre o estilo 
estabelece a diferença fulcral existente entre a retórica clássica e a estilística 
moderna, baseando-se, para tal, nas noções de estilo1 e 2, anteriormente citadas. 
Com efeito, no mundo clássico a atenção concentra-se fortemente no estilo2, onde 
se inserem as denominações stilus atticus, stilus asianus. Quanto ao estilo1

20, ainda 
segundo a referida enciclopédia, concentra-se mais na sua componente normativa 
e, por essa razão, “é posto em destaque como ideal unitário ou como conjunto de 
instruções técnicas, ao contrário do estilo2, que a obra futura deve realizar”21. Segre 
chama inclusive a atenção para o facto de já se falar de estilo trágico, cómico, 

20  Cf. idem, ibidem, p. 116.

21  Idem, ibidem, p. 116.
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entre outros, desde os tempos idos de Dídimo Alexandrino a Cícero e Horácio22. 
Adite-se ainda que a distinção entre estilo humilde ou baixo (stilus humilis, 
tenuis, attenuatus), médio ou temperado (stilus mediocris, modicus, moderatus) 
e elevado ou sublime (stilus grandiloquus, grauis, sublimis)23 percorreu toda 
a Idade Média, tendo sobrevivido à passagem do tempo. Ducrot e Todorov 
referem, a propósito desta divisão em três estilos, que nenhum deles pode ser 
considerado “como ‘desviante’ em relação aos outros; os estilos estão na língua, 
e não na psiché dos utilizadores, sendo o estilo uma propriedade estrutural, e não 
funcional”24. É ainda de salientar que esta dissemelhança, segundo a enciclopédia 
Einaudi, é estabelecida primeiramente apenas entre elocutio e géneros, passando, 
mais tarde, por influência de asserções que se atribuem a Aristóteles, a conotar-se 
com o nível social das personagens25. De facto, Aristóteles, na sua obra Poética, 
é da opinião de que “a poesia tomou diferentes formas, segundo a diversa índole 
[dos poetas]. Os de mais alto ânimo imitaram as acções nobres e dos mais nobres 
personagens; e as mais baixas inclinações voltaram-se para as acções ignóbeis, 
compondo, estes, vitupérios, e aqueles, hinos encómios”26. 

Tomando como exemplo a conhecidíssima Rota Virgilii, Segre salienta 
que existe “uma correspondência, codificada, entre três estilos, os tipos de 
personagens, os nomes próprios, os animais, os instrumentos, a residência e as 
plantas que lhes podem oportunamente atribuir”27. O mesmo autor afirma ainda 
que a Roda de Virgílio tem como pontos de partida “as Bucolica, as Georgica 
e o Aeneis”28, consideradas por Hélio Donato “como modelos dos três géneros 
em que se realizam os três estilos”29. No fundo, trata-se de um esquema que, 

22  Cf. idem, ibidem, p. 118.

23  Cf. Vítor Manuel de Aguiar e Silva, Teoria da Literatura, 8.ª ed. (15.ª reimpressão), vol. I, 
Coimbra, Livraria Almedina, 2006, p. 349.

24  Oswald Ducrot e Tzvetan Todorov, “estilo”, in Dicionário das Ciências da Linguagem, 
trad. António José Massano, José Afonso, Manuela Carrilho e Margarida Font, 5.ª ed., Lisboa, 
Publicações Dom Quixote, 1978, pp. 359-360.

25  Cf. S. Segre, art. cit., in Enciclopédia Einaudi. Literatura-Texto, vol. XVII, p. 111. 

26  Aristóteles, Poética, tradução, prefácio, introdução, comentário e apêndices de Eudoro de 
Sousa, 3.ª ed., Clássicos de Filosofia (Série Universitário), Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da 
Moeda, 1992, p. 107.

27  S. Segre, art. cit., in Enciclopédia Einaudi. Literatura-Texto, vol. XVII, p. 111.

28  Idem, ibidem, p. 119.

29  Idem, ibidem, p. 119.
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de uma forma sumária e até simbólica, salienta a ligação “entre géneros, tipos 
humanos, onomástica, ambiente, estilo”30, mostrando “a impossibilidade de 
separar a elocutio do conjunto da temática, os nexos verticais entre a forma e a 
substância: a existência, em suma, de um policódice (sistema de vários códigos) 
dos géneros”31. Para além de Segre, também Aguiar e Silva apresenta este assunto, 
chamando a atenção para o facto de, no final do século IV, Sérvio, gramático 
e analista de Virgílio, ter relacionado a taxionomia hierárquico-axiológica dos 
estilos com algumas das obras do autor da Eneida, fazendo corresponder o stilus 
humilis às Églogas, o stilus mediocris às Geórgicas e o stilus grauis à Eneida, o 
que se traduziu na constituição de um esquema retórico-estilístico, que perpassa 
toda a Idade Média, ao qual, como se sabe, se deu o nome de Rota Virgilii32. Esta 
famosa roda faz, como já havíamos referido, coincidir cada um dos estilos (stilus 
humilis, stilus mediocris e stilus grauis) com um determinado tipo social, “certas 
personagens literárias representativas desses tipos sociais, certos instrumentos que 
simbolizam a condição social e a actividade dessas personagens, um determinado 
espaço e determinadas espécies da fauna e da flora”33. Pelo exposto, fica, desde 
já, comprovada a antiguidade da utilização do termo estilo, embora, em tempos 
pretéritos, fosse considerado num sentido muito mais restritivo.

Tal como acontece na literatura clássica, também na portuguesa 
verificamos a existência de referências metaliterárias a propósito da ideia de 
estilo. No século XV, concretamente na Crónica de D. João I, de Fernão Lopes, 
encontramos alusões à problemática do estilo34, embora de uma forma ainda um 
pouco velada. Isto porque, o citado autor não usava o termo propriamente dito, 
não obstante é notório que possuía plena consciência da linha orientadora que 
seguia. Desta feita, mostrando-se apologista da “nua verdade”35 e dispensando a 

30  Idem, ibidem, p. 119.

31  Idem, ibidem, p. 119.

32  Cf. Vítor Manuel de Aguiar e Silva, Teoria da Literatura, p. 349.

33  Idem, ibidem, p. 349. Cf., ainda, Hans-Robert Jauss, “Littérature Médiévale et Théorie des 
Genres”, in Poétique, 1970, pp. 92-93.

34  Para uma análise do estilo de Fernão Lopes, cf. Albano António Cabral Figueiredo,  
A Crónica Medieval Portuguesa. Génese e Evolução de um Género (Sécs. XIV-XV). A Dimensão 
Estética e a Expressividade Literária, dissertação de doutoramento, Coimbra, Faculdade de Letras 
da Universidade de Coimbra, 2005, pp. 452-465.

35  Fernão Lopes, Crónica de D. João I, vol. I, Porto, Civilização, 1990, p. 3.
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“fremosura e afeitamento das pallavras”36, deixa, de antemão, um aviso àqueles 
que, nesta crónica, “buscam fremosura e novidade de pallavras e nom certidom 
das estorias”37, pois sairão defraudados. Isto porque estamos ante um cronista 
que pretende tão-somente utilizar um estilo singelo, realista, rejeitando, por 
conseguinte, o discurso pomposo e enfeitado. Há, de facto, nestas palavras de 
Fernão Lopes uma clara opção estilística, evidenciando a sua pretensão em 
“hordenar a nua verdade”38, contrapondo a “simprez verdade”39 à “afremosemtada 
falssidade”40. Ou seja, a “certidom das estorias”41 é assegurada pela simplicidade, 
ao passo que os floreados são sinónimo de falsidade; daí que prefira sacrificar 
o aspecto estético à exactidão das histórias. O historiador António José Saraiva 
entende que na prosa de Fernão Lopes podemos efectivamente encontrar um 
estilo “enriquecido com um vocabulário e imagens reveladoras de um grande 
senso de concreto”42.

Na pedagógica obra Leal Conselheiro, o rei D. Duarte pretende “ensinar 
também em livro que sirva de leitura tratando de como deve proceder um bom 
cristão”43 e fá-lo dando “conselhos sobre os poderes e as paixões, sobre virtudes e 
bondades e sobre os males e os pecados [...] sobre a experiência de todos os dias”44. 
Nesta reconhecida fonte histórica é visível, à semelhança da mencionada Crónica 
de D. João I que D. Duarte mandara escrever a Fernão Lopes, o seguimento de 
uma determinada opção estilística, apesar de não termos detectado a utilização 
concreta do vocábulo estilo. Assim, o rei D. Duarte prefere sacrificar a beleza 
estética do texto à verdade e simplicidade das palavras. A este respeito, afirma 
fazer “mais teençon de bem mostrar a substancia do que screvia que a fremosa 

36  Idem, ibidem, p. 3.

37  Idem, ibidem, p. 3.

38  Idem, ibidem, p. 3.

39  Idem, ibidem, p. 3.

40  Idem, ibidem, p. 3.

41  Idem, ibidem, p. 3.

42  António José Saraiva, Iniciação na Literatura Portuguesa, 3.ª ed., Lisboa, Gradiva, 1997, p. 29.

43  Idem, O Crepúsculo da Idade Média em Portugal, 4.ª ed., Lisboa, Gradiva, 1988, p. 227.

44  Idem, ibidem, p. 227.



29

e guardada maneira de screver”45, fazendo-nos lembrar o supra-citado Fernão 
Lopes.

Já António Ferreira, no século XVI, usa efectivamente o termo estilo. De 
facto, numa carta que escreveu a Diogo Bernardes, onde reflecte sobre a literatura, 
serve-se, em determinado momento, das expressões “estilo puro”46 e “dana ao 
estilo”47. Depreendemos, portanto, que no seu entendimento, o estilo era algo 
susceptível de ser rebuscado com “engenho, arte e doutrina”48, através do árduo 
trabalho e da minúcia, “tempo e lima”49. Para se escrever “tudo a ũa igual regra 
conformado”50 é necessário muito labor, senão vejamos: “corta o sobejo”51, “vai 
acrescentando o que falta”52, “ou tira ou põe; com decoro o tempera”53. Destas 
palavras, podemos então inferir que António Ferreira possui plena consciência da 
noção em apreço, acalentando a predilecção pelo estilo vernáculo, nacional, não 
contaminado por coisas estrangeiras (não portuguesas), preferência essa visível 
aquando da utilização do lexema “puro”, em “estilo puro”54. Note-se que este 
autor é descrito como “um dos mais eloquentes advogados do uso do português 
em vez do latim ou do castelhano”55, ou não fosse ele “o único poeta português 
do século XVI que não escreveu um único verso em castelhano”56; tendo 
demonstrado, sem dúvida, “uma viva consciência nacionalista da língua”57. Não 
podemos, por conseguinte, olvidar que neste contexto “de transição do ‘antigo’ 

45  Dom Duarte, Leal Conselheiro, edição crítica, introdução e notas de Maria Helena Lopes de 
Castro, Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1998, p. 8.

46  Eduardo Dionísio, José Magno, Margarida Carneiro da Silva, Textos em Situação: os 
Clássicos, Lisboa, O Armazém das Letras, 1980, p. 370. 

47  Idem, ibidem, p. 370.

48  Idem, ibidem, p. 370.

49  Idem, ibidem, p. 370. 

50  Idem, ibidem, p. 370.

51  Idem, ibidem, p. 370.

52  Idem, ibidem, p. 370.

53  Idem, ibidem, p. 370.

54  Idem, ibidem, p. 370.

55  R. Hooykaas, O Humanismo e os Descobrimentos na Ciência e nas Letras Portuguesas do 
Século XVI, Lisboa, Gradiva, 1983, p. 99.

56  António José Saraiva, Iniciação na Literatura Portuguesa, p. 50.

57  Idem, ibidem, p. 50.
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para o ‘moderno’, apesar de algumas apreensões, despertam expectativas de, 
através da emulação, se substituir a imitação pura por uma autoconfiança que 
se sobrepusesse aos modelos antigos”58 e, neste sentido, “Ferreira esperava que 
Portugal igualasse Roma Imperial em poder militar, artes, ciência e literatura”59. 

João de Barros, considerado o grandioso “cantor em prosa dos feitos 
portugueses no Ultramar”60, para além de brilhante humanista pela cultura 
auferida, foi igualmente “um português pelo sentimento e pelo ideal. Exaltando a 
História e fazendo a apologia da língua, o escritor identificou-se com os valores 
mentais da sua Pátria”61. Assim, a “Crónica do Imperador Clarimundo exprime a 
adesão do autor aos valores convencionais da corte [...] e prenuncia o espírito que 
há-de inspirar as Décadas”62. De facto, a propósito do aperfeiçoamento do escritor, 
com vista à redacção das Décadas (Ásia), João de Barros afirma o seguinte: 

“no cometer do qual trabalho, vendo eu a magestáde e grandeza da óbra, nam fuy 
tam atreuido que lógo como isto desejey pusesse mãos a ella: ante tomey por cautélla 
deste cometimento, vsar de módo que tem os archetectores. Os quáes primeiro que 
ponham mão na óbra a traçam e debuxam, e de sy apresentam estes diliniamentos de 
sua imaginaçam, ao senhor de cujo ha de ser o edificio”63. 

Tal como os arquitectos que, antes de iniciarem, no terreno, um novo 
projecto, traçam um esboço e o apresentam a quem encomendou a obra, assim 
também ele operaria, já que “queria tractar [...] dos triữnphos deste reyno, dos 
quáes nam se podia falar sem licença do autor delles, que naquelle tempo deste 
meu propósito era el rey vósso pádre de gloriósa memória”64. Ou seja, consciente 
de tamanha responsabilidade, tomou a iniciativa de apresentar ao rei luso a 

58  R. Hooykaas, O Humanismo e os Descobrimentos na Ciência e nas Letras Portuguesas do 
Século XVI, p. 95.

59  António José Saraiva, Iniciação na Literatura Portuguesa, p. 50.

60  Joaquim Veríssimo Serrão, Figuras e Caminhos do Renascimento em Portugal, Lisboa, 
Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1994, p. 346.

61  Idem, ibidem, p. 346.

62  António José Saraiva e Óscar Lopes, História da Literatura Portuguesa, 15.ª ed., corrigida e 
actualizada, Porto, Porto Editora, 1989, p. 286.

63  João de Barros, Ásia. Primeira Década, prólogo, Coimbra, Imprensa Nacional-Casa da 
Moeda, edição de 1932, reedição de 1988, p. 3. Cf., ainda, Joaquim Veríssimo Serrão, Figuras e 
Caminhos do Renascimento em Portugal, pp. 325-346. 

64  João de Barros, Ásia. Primeira Década, prólogo, p. 3.
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Crónica do Imperador Clarimundo, obra dedicada ao príncipe D. João, datada 
de 1520, servindo esta de trabalho propedêutico, onde teve a oportunidade de 
delinear os seus intentos, mas também de apurar o seu estilo para a exigente tarefa 
que constituía a redacção da grandiosa obra Ásia, senão vejamos: 

“O qual debuxo [...] foy hữa pintura metaphórica de exercitos e vitórias humanas, 
nesta figura racional do emperador Clarimữdo, titulo da traça (conforme á jdade que 
eu entam tinha) afim de aparár o estilo de minha possibilidáde pera esta vóssa Asia”65.

Debrucemo-nos, neste momento, sobre os escritos de outro autor que 
cantou, tão entusiasticamente, os feitos gloriosos do povo português, colocando, 
assim, em prática “o projecto de epopeia já idealizado ou mesmo anunciado 
em Zurara, João de Barros, Garcia de Resende e sobretudo António Ferreira”66. 
Referimo-nos a Luís Vaz de Camões que, como é do senso comum, logo na 
invocação, realizada no canto primeiro da magna obra Os Lusíadas, utiliza o 
vocábulo estilo. O mencionado termo é usado concretamente aquando da 
invocação feita às Ninfas do Tejo, divindades responsáveis pela protecção dos 
rios e fontes, a fim de que elas lhe transmitam força e inspiração para manusear a 
escrita de tal forma que dignifique a grandiosidade dos feitos gloriosos do povo 
lusitano, visível nos versos que se seguem: “e vós, Tágides minhas [...] dai-me 
agora um som alto e sublimado, um estilo grandíloquo e corrente”67. No fundo, 
recorre às ninfas para que, ao invés do antigo estilo humilde, praticado no género 
lírico, “verso humilde, celebrado”68, lhe concedam agora, perante a reverência do 
momento, a devida inspiração, a fim de produzir um discurso elevado e fluente 
que se enquadre no género épico69. 

Seguindo na rota do termo estilo, destacamos mais um mestre da arte de 
bem escrever, desta feita, representativo do século XVII. Referimo-nos, como 
facilmente se percebe, a Padre António Vieira que, no Sermão da Sexagésima, 
usa inumeráveis vezes a palavra estilo. O autor em apreço efectua uma destrinça 
entre o que considera ser o bom e o mau estilo, identificando o primeiro com 
o antigo, posto que se encontra mais próximo da natureza e, por conseguinte, 

65  Idem, ibidem, p. 3.

66  António José Saraiva, Iniciação na Literatura Portuguesa, p. 57. 

67  Luís Vaz de Camões, Os Lusíadas, edição comentada e anotada por Henrique Barrilaro, 
Lisboa, Editora Rei dos Livros, 2002, p. 51.

68  Idem, ibidem, p. 51.

69  Cf. idem, ibidem, p. 51.
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de Deus; ao passo que o segundo, obedecendo a padrões demasiado cultistas, 
é conotado com um padrão moderno, perdendo, por isso mesmo, a frescura e 
genuinidade iniciais. Saliente-se o especial gosto pela imitação/vivência em 
harmonia com a natureza nutrido pelos clássicos (Grécia, Roma), cultura essa 
que, de resto, se tornou num dos principais sustentáculos, a par do cristianismo, 
da cultura portuguesa. À luz desta leitura, de imediato se percebe que para Vieira 
tudo o que se afastasse deste estádio de pureza e até de divindade primordiais se 
encontrava corrompido, conspurcado, logo distante da fórmula inicial e de Cristo: 
“já que falo contra os estilos modernos, quero alegar por mim o estilo do mais 
antigo pregador que houve no mundo. E qual foi ele? O mais antigo pregador 
que houve no mundo foi o Céu”70. Partindo do pressuposto de que o estilo antigo 
foi aquele que Deus ensinou na terra, “vede como diz o estilo de pregar do Céu 
com, o estilo que Cristo ensinou na terra!”71, acaba por lhe conferir o estatuto de 
intemporal e eterno. Trata-se, portanto, de uma escrita coerente, “muito fácil e 
muito natural”72, tal como a própria natureza e divindade, que difere largamente 
do “estilo violento e tirânico que hoje se usa!”73. Critica, por conseguinte, o estilo 
de tipo cultista, considerando-o demasiado matemático, rígido e forçado. A esse 
respeito, afirma o seguinte:

 “Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem o sermão em 
xadrez de palavras. Se uma parte está ‘branco’, da outra há-de estar ‘negro’; se de uma 
parte está ‘dia’, da outra há-de estar ‘noite’; se de uma parte dizem ‘luz’, da outra hão-
de dizer ‘sombra’; se de uma parte dizem ‘desceu’, da outra hão-de dizer ‘subiu’. Basta 
que não havemos de ver num sermão duas palavras em paz? Todas hão-de estar sempre 
em fronteira com o seu contrário?”74.

Torna-se evidente, perante esta citação, que Vieira é manifestamente contra 
estes jogos estéticos de opostos que, na sua opinião, tornam tudo mais obscuro. 
Não deixa, no entanto, de ser curioso que ele próprio fomenta a utilização destes 
artifícios ao longo dos seus sermões, mas, diga-se, com o objectivo último de 
imprimir a transparência necessária a um entendimento cabal da mensagem. 
Em suma, Padre António Vieira tem uma noção perfeitamente clara sobre como 

70  Padre António Vieira, Sermões, Lisboa, RBA Editores, 1996, p. 71.

71  Idem, ibidem, p. 72.

72  Idem, ibidem, p. 71.

73  Idem, ibidem, p. 71.

74  Idem, ibidem, p. 72.
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deve ser o estilo. Para ele, tal como as estrelas que são “muito distintas e muito 
claras”75, também “há-de ser o estilo da pregação”76, simples, claro, objectivo 
e despido de técnicas discursivas que, ao desviarem as atenções da mensagem 
principal, ofuscam a relevância do seu conteúdo. 

O autor neoclássico Correia Garção, no poema intitulado “Sátira III”, 
reporta-se, a dada altura, aos versos “seguros do tempo e da inveja”77 que proliferam 
e se mantêm vivos ao longo dos séculos: “merecem bem aos séculos futuros”78. 
E exemplifica com figuras como as de Sá de Miranda, Ferreira e Camões, cujos 
escritos haviam sido fortemente trabalhados, sob o esforço da “rija lima”79, para 
alcançarem o merecedor destaque. Continuando a dissertar acerca dos referidos 
escritores, assegura ainda que estes não se preocuparam apenas com a perfeição 
da sonoridade, pois “não parava o cuidado só na rima”80, mas manifestavam ainda 
uma profunda atenção quer às ideias transmitidas quer à forma como se articulam. 
No fundo, refere-se ao estilo que, no entanto, dá pelo nome de “dicção”, como é 
visível no seguinte contexto: “nestes, doutrina e arte igual se estima, no conceito 
e dicção igual nobreza”81. Esta terminologia encontra-se igualmente expressa no 
poema “Sátira II”, quando, no âmbito do ressurgimento da cultura Greco-Latina, 
Correia Garção se refere à mimetização dos antigos, advertindo que se pode 
imitar “a pureza dos Antigos, mas sem escravidão, com gosto livre, com polida 
dicção, com frase nova, que a fez ou adoptou a nossa idade”82.

Já no século XIX, Almeida Garrett, na sua conhecida obra Viagens na Minha 
Terra, refere-se ao estilo de um romântico nos seguintes termos: “por quantas 
maldições e infernos adornam o estilo dum verdadeiro escritor romântico, digam- 
-me: onde estão os arvoredos fechados, os sítios medonhos desta espessura?”83. 

75  Idem, ibidem, p. 72.

76  Idem, ibidem, p. 72.

77  M. Ema Tarracha Ferreira, Antologia Literária Comentada: época Clássica - Século XVIII, 
Lisboa, Editora Ulisseia, 1983, p. 59.

78  Idem, ibidem, p. 59.

79  Idem, ibidem, p. 59.

80  Idem, ibidem, p. 59.

81  Idem, ibidem, p. 59.

82  Idem, ibidem, p. 63.

83  Almeida Garrett, Viagens na Minha Terra, ed. de Luís Amaro de Oliveira, s.l., Porto Editora, 
1980, p. 35.
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Como se sabe, os escritores românticos, usualmente acusados de acalentarem um 
estilo obscuro e soturno, concebem o estilo como o ponto mais alto da elaboração 
artística. Segundo Goethe, o estilo sustenta-se inclusive sobre os mais profundos 
pilares do conhecimento, no fundo, sobre a essência das coisas, tanto quanto se 
convencionou reconhecê-lo em formas visíveis e tangíveis84. 

Camilo Castelo Branco possui plena consciência do termo estilo, embora 
tenha a tendência a diversificar a terminologia que emprega, aspecto que, de resto, 
teremos oportunidade de verificar já de seguida. Como é apanágio dos escritores 
românticos, também Camilo mantém um gosto especial pelo passado, daí que peça 
para não desaprovarem “este recurso de emparelhar o saber dos velhos com o dos 
novos”85, já que, “como dizem os que sabem”86, Buffon, neste caso, “o estilo é o 
homem”87. Depois de utilizar a palavra estilo, como acabámos de ver, usa o termo 
escrever, quase fazendo prever a noção de escrita de Roland Barthes, na seguinte 
frase: “dizem que o escrever de hoje é dessorado de erudição, leviano, vaporoso, 
ginástico, cabalístico, bafagem de brisa, aerostático, fogo chinês, vicejante, 
ondulante, estrepitoso e abismador!”88. Logo depois, afirma que “o estilo devia 
ser exagerado como o pensamento: quimérico, híbrido e mentiroso como todas as 
teorias, criadas no caos de todas as práticas”89. Já na obra Vinte Horas de Liteira, 
mostra-se a favor de um estilo claro e objectivo, sem grandes subterfúgios, 
particularmente quando se refere ao absurdo e à mentira do “estilo ramalhudo” e 
até “frondoso”. Vejamos, por conseguinte, o contexto a isso atinente: 

“[…] -aí vem o estilo ramalhudo! [...] aí vens tu e os teus colaboradores da mentira, 
gritando em estilo frondoso que há mulheres portadoras de basaimos celestiais, 
colhidos nas colmeias dos anjos. Cebolório! Tanto creio eu nessas mulheres como nas 
colmeias dos anjos, cujas abelhas são os próprios anjos”90. 

84  Cf. Goethe, G. M. Von, “Einfache Nachahmung der Natur, Manier, Stil”, in Gedenkausgabe 
der Werke, Vol. XIII, Zurich, Artemis-Verlag, 1954, p. 68.

85  Camilo Castelo Branco, Anátema, ed. de Ernesto Rodrigues, Porto, Edições Caixotim, 2003, 
p. 26.

86  Idem, ibidem, p. 26.

87  Idem, ibidem, p. 26.

88  Idem, ibidem, pp. 26-27. 

89  Idem, ibidem, p. 27.

90  Idem, Vinte Horas de Liteira, Lisboa, Ulmeiro, 1997, p. 35.
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Para além disto, insurgindo-se contra os escritores que, por detrás deste 
modo pomposo de escrita, escondem a mentira, considera-se, por conseguinte, 
na posse de “uma linguagem chã, e juízo claro como ela”91. Na obra A Brasileira 
de Prazins há inclusive uma outra referência ao estilo visível neste contexto: 
“como a gente, sem querer, mostra numa ideia a sua certidão de idade e uma 
relíquia testemunhal da sua idade de pedra! Oh! Os bigodes tingem-se; mas as 
frases-madeixas do espírito-são refractárias ao rejuvenescimento dos vernizes”92. 
Segundo esta passagem, a idade é passível de ser inferida através das nossas 
opções estéticas (“como a gente, sem querer, mostra numa ideia a sua certidão de 
idade”), decisões essas que podem ser mais ou menos “actualizadas”. Finalmente, 
em Amor de Perdição, servindo-se do termo linguagem no sentido de estilo, afirma 
que tem tentado imprimir, em alguns dos seus livros, “o cunho de utilidade com 
o valor da linguagem sã e ajeitada à expressão de ideias”93. Em suma, uma vez 
mais, reitera a convicção de que a linguagem deve ser transparente e objectiva.

Vejamos agora a forma como Eça de Queirós, na obra Os Maias, se refere a 
este tema, utilizando, para o efeito, uma conversa entre Afonso da Maia e Carlos 
da Maia. Neste diálogo, o avô mostra-se veementemente a favor da palavra 
singela, enquanto o seu neto, Carlos de Maia, se deixa deslumbrar pelo poder da 
retórica. Afonso lamenta que o português nunca possa “ser homem de ideias, por 
causa da paixão da forma”94 e continua acrescentando o seguinte: 

“[…] a sua mania é fazer belas frases, ver-lhes o brilho, sentir-lhes a música. Se for 
necessário falsear a ideia, deixá-la incompleta, exagerá-la, para a frase ganhar em 
beleza, o desgraçado não hesita [...]. Vá-se pela água abaixo o pensamento, mas salve-
se a bela frase”95. 

A isto, Carlos responde: “questão de temperamento [...] há seres inferiores, 
para quem a sonoridade de um adjectivo é mais importante que a exactidão de 
um sistema [...] Eu sou desses monstros”96. Desvalorizando claramente a posição 
tão entusiasticamente defendida pelo seu avô, Carlos confessa-se discípulo desse 

91  Idem, ibidem, p. 35.

92  Idem, A Brasileira de Prazins, s.l., Editora Ulisseia, s.d., p. 44.

93  Idem, Amor de Perdição, ed. de Luís Amaro de Oliveira, Porto/Coimbra/Lisboa, Porto 
Editora/Livraria Arnado/Emp. Lit. Fluminense, 1981, p. 29.

94  Eça de Queirós, Os Maias, Lisboa, Livros do Brasil, s.d., p. 254.

95  Idem, ibidem, p. 254.

96  Idem, ibidem, pp. 254-255.
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estilo tão odiado pelo seu ascendente. É precisamente nesse momento que Afonso 
se apercebe de que o seu querido neto é apologista de algo que ele tanto abomina 
e, num tom condenatório, exclama: “então és um retórico”97. Carlos tenta, por 
fim, demonstrar ao avô o seu ponto de vista, explicando-o desta forma:

 “[…] é muitas vezes a necessidade de uma rima que produz a originalidade de uma 
imagem... E quantas vezes o esforço para completar bem a cadência de uma frase, 
não poderá trazer desenvolvimentos novos e inesperados de uma ideia... Viva a bela 
frase!”98. 

Carlos está tão certo das suas ideias que, interrogando-se sobre o papel 
que ocupa na ciência, chega mesmo a ponderar a hipótese de o estilo ser 
considerado uma disciplina do pensamento: “e resta saber por fim se o estilo não 
é uma disciplina do pensamento”99. Como é visível, Eça de Queirós tinha uma 
perfeitíssima noção do conceito de estilo, não fosse ele um ilustre criador de uma 
escrita estilisticamente rica.

Finalmente, e como não podia deixar de ser, encerramos a enunciada 
busca com a opinião do escritor, cujo estilo, pelo menos algumas das suas mais 
proeminentes características, intentamos desvelar. Na realidade, a este respeito, 
Mário Cláudio diz algo absolutamente esclarecedor e que vai exactamente ao 
encontro daquilo que preconizamos, posto que também para ele “o estilo de 
um autor […] não é uma questão de opção, mas sim de natureza. Escrevemos 
o que somos”100. Na verdade, se o estilo de um escritor é inseparável da sua 
personalidade, então os variados contextos só podem interferir no âmbito das 
suas escolhas e volições. Logo, estamos perante uma noção de estilo ecléctica, 
posto que valoriza também essa outra face da moeda.

Tendo em conta esta breve pesquisa feita em torno da tomada de consciência 
do termo estilo ou de conceitos equivalentes semanticamente, ainda que diferentes 
terminologicamente, por parte de diversos escritores, ficou claro que a noção de 
que cada autor, ao trilhar determinados caminhos, toma inevitavelmente certas 
opções estilísticas é já bastante antiga; no entanto, a consciencialização e a 

97  Idem, ibidem, p. 255.

98  Idem, ibidem, p. 255.

99  Idem, ibidem, p. 255.

100  Anastácio Neto, “Mário Cláudio: a Função do Escritor Não é Ser Legível, mas Autêntico”, 
disponível em http://oviciodaarte.blogspot.com/2004/11/mario-claudio-fundo-do-escritor-no-ser.
html [acedido a 21-11-2008].
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adopção mais sistemática da terminologia estilo tem, paulatinamente, vindo a 
aprimorar-se ao longo dos tempos e das vidas. De facto, a primeira referência 
documentada a este vocábulo, mas no sentido de instrumento com que se escrevia 
em tempos idos, “pena de ferro com que, antigamente, se escrevia”, encontra- 
-se, segundo a entrada lexical do Elucidário de Viterbo estillo, no “Documento 
de Tarouca de 1413”101, tendo posteriormente sofrido uma evolução, passando, 
desta feita, a designar o resultado desse mesmo processo. Encontramos ainda no 
Dicionário de José Pedro Machado, na entrada estilo, a seguinte explicação: 

“[...] qualquer objecto em forma de haste pontiaguda; pique, instrumento de agricultura; 
haste de planta; estilo, ponteiro para escrever; fig., trabalho de buril, da pena, isto é, de 
composição; maneira, estilo; obra literária; boletim de voto, linguagem, língua, idioma. 
Séc XIV: ‘entom o pecado he venial, o qual ainda que non seja de todo, segundo o 
estillo da ley de Deus, non he porem de directo contra ella’ Inéd. Alc., I, p. 222”102. 

Perante tudo quanto foi dito, parece existir alguma possibilidade de que 
este termo tenha passado a usar-se, pelo menos de uma forma mais sistemática, 
nos alvores do Renascimento. É, pois, entre o final do século XV e o dealbar 
do século XVI que, em nossa opinião, e com base nesta modesta pesquisa, se 
poderá, eventualmente, situar a “certidão de nascimento” deste termo que tem, ao 
longo dos tempos, despoletado muitas reflexões, como, de resto, teremos ainda 
oportunidade de continuar a demonstrar103. 

2. O ESTILO SEGUNDO CERTOS ESTUDIOSOS/CRÍTICOS: 
ABORDAGEM TEMÁTICA 

Conforme foi possível demonstrar no primeiro subcapítulo, a partir 
de pequenos trechos retirados de obras emblemáticas de variados autores 
consagrados, a consciencialização da existência de diferentes estilos textuais 

101  Fr. Joaquim de Santa Rosa de Viterbo, Elucidário II, vol. II, p. 233.

102  José Pedro Machado, Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa, 3.ª ed., vol. II, C-E, 
Lisboa, Livros Horizonte, 1977, p. 486.

103  Urge salientar que temos consciência de que a pesquisa que aqui fazemos é relativamente 
breve, servindo tão-somente de mero indicador, embora tenhamos tentado percorrer alguns autores 
que marcaram a História do seu tempo. Como é evidente, a presente questão não constitui o cerne 
deste trabalho, pelo que esta modesta revisão acaba por ser suficiente para termos uma ideia da 
evolução do termo. 
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remonta a tempos efectivamente recuados. Não obstante, como reparámos, o 
interesse por este assunto nunca esmoreceu; pelo contrário, tem antes, ao longo 
dos tempos, vindo a sofrer constantes (re)interpretações. De facto, no século 
XX produziram-se “diversos estudos de estilo ou estilísticos”104: uns analisavam 
as diferentes expressões especiais, concebendo-as como um complemento da 
gramática; outros, por seu turno, dedicavam-se às distintas figuras da antiga 
retórica. Há ainda aqueles que preferiam direccionar a atenção rumo à análise do 
pensamento, da técnica, entre outros105. Com efeito, é precisamente nesta segunda 
parte que pretendemos apresentar algumas perspectivas de estudiosos/críticos, 
cujas opiniões serão dispostas em função da proximidade ou não dos conteúdos, 
seguindo, portanto, um critério temático e não cronológico, como no primeiro 
caso. 

Posto isto, nada melhor do que darmos início a esta viagem mediante a 
apresentação da perspectiva de um estudioso que, depois de reciclar o termo 
escrita, numa espécie de neologia semântica, contribuiu para a sua implementação 
e consequente utilização. Curiosamente, ainda hoje semelhante opção constitui 
uma alternativa sinonímica ao vocábulo estilo e, diga-se de passagem, bastante 
apreciada. Como é evidente, reportamo-nos a Roland Barthes que, através do 
seu livro O Grau Zero da Escrita, vem revolucionar definitivamente os estudos 
literários neste capítulo, uma vez que, como dissemos, usa o conceito escrita a 
par do anterior termo estilo. Embora não sendo totalmente sinónimos, visto que, 
como nota Maurice-Jean Lefebre, estilo para ele “resulta da expressão de uma 
personalidade. Ao contrário, o conceito de escrita recebeu acepções diversas [...] 
consiste em signos de reconhecimento, em espécies de tiques colectivos próprios 
de tal época ou de tal grupo determinado”106. Seja como for, a inclusão desta 
nova terminologia representa, no panorama literário, uma relevante viragem, na 
medida em que daí em diante se passou, paulatinamente, a usar, por vezes até 
em maior escala, o novo termo introduzido107. Maurice Jean Lefebve adverte que 

104  Alicia Yllera, Estilística, Poética e Semiótica Literária, trad. Evelina Verdelho, Coimbra, 
Livraria Almedina, 1979, p. 15.

105  Cf. idem, ibidem, p. 15.

106  Maurice-Jean Lefebve, Estrutura do Discurso da Poesia e da Narrativa, trad. José Carlos 
Seabra Pereira, Coimbra, Livraria Almedina, 1975, p. 20.

107  De facto, o termo “escrita”, devido a essa herança de Roland Barthes, é, hoje em dia, bastante 
usado, não obstante, optámos, pelas razões indicadas no final deste capítulo, por utilizar mais 
recorrentemente o termo “estilo”, o que não nos impede de, ao longo do presente trabalho, usarmos 
ambas as designações como sinónimas.
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estas duas noções vizinhas, “uma, a de estilo, é antiga; outra, a de escrita, é, cada 
vez com maior frequência, empregada nos nossos dias, por vezes ao acaso e em 
sentidos que nem sempre se identificam”108.    

Partindo do princípio de que a escrita somente nasce no seio da problemática 
literária, Barthes entende-a como “a moral da forma”109, explicando que consiste 
“na escolha da área social no seio da qual o escritor decide situar a Natureza da 
sua linguagem”110. Este especialista frisa ainda que o impasse que existe na escrita 
corresponde ao impasse da própria sociedade, daí que os escritores passem à 
“procura de um não-estilo, ou de um estilo oral, de um grau falado da escrita”111, 
considerando tal circunstância “a antecipação de um estado absolutamente 
homogéneo da sociedade”112. Acerca da multiplicação das escritas, afirma tratar- 
-se de “um facto moderno que obriga o escritor a uma escolha”113, fazendo “da 
forma uma conduta”114 e provocando “uma ética da escrita”115. Para o mencionado 
estudioso, a “identidade formal do escritor”116 estabelece-se:

“[…] no ponto em que o contínuo escrito, reunido e encerrado inicialmente numa 
natureza linguística perfeitamente inocente, se vai tornar por fim um signo total, a 
escolha de um comportamento humano, a afirmação de um certo Bem, comprometendo 
assim o escritor na evidência e na comunicação [...], ligando a forma simultaneamente 
normal e singular da sua fala à vasta História dos outros”117. 

Concluindo que a escrita é um acto de solidariedade histórica, exemplifica 
com o caso de Mérimée e Fénelon que, apesar de separados “por fenómenos da 

108  Maurice-Jean Lefebre, Estrutura do Discurso da Poesia e da Narrativa, trad. José Carlos 
Seabra Pereira, Coimbra, Livraria Almedina, 1975, p. 20. 

109  Roland Barthes, O Grau Zero da Escrita Seguido de Elementos de Semiologia, trad. Maria 
Margarida Barahona, Colecção Signos 3, Lisboa, Edições 70, 1989, p. 22.

110  Idem, ibidem, p. 22.

111  Idem, ibidem, p. 81.

112  Idem, ibidem, p. 81.

113  Idem, ibidem, p. 79.

114  Idem, ibidem, p. 79.

115  Idem, ibidem, p. 79.

116  Idem, ibidem, p. 20.

117  Idem, ibidem, p. 21.
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língua e por acidentes de estilo”118, utilizam uma linguagem repleta de uma mesma 
intencionalidade, isto é, ambos transmitem igual ideia de forma e de fundo, logo 
conclui que “têm a mesma escrita”119. Ademais, aventa ainda o exemplo de vários 
autores que, sendo quase contemporâneos, “falam o mesmo estado histórico”120 
da língua, não obstante, entende que actualizam escritas profundamente diferentes 
em tudo, entre outros aspectos, no tom, na finalidade, na moralidade121.

Por outro lado, Wolfgang Kayser repara que “os impulsos para as [...] 
investigações do estilo são da mais variada proveniência, e daí se compreende 
a diversidade nas maneiras de encarar o problema”122. Por isso mesmo, com o 
intuito de actualizar algumas perspectivas sobre este assunto, serviu-se de três 
organizadores fundamentais. O primeiro emergiu através da ciência da língua, o 
segundo emanou da filosofia/psicologia da língua e finalmente o último manifestou- 
-se através da ciência da arte123. Tomando estes três vectores como ponto de 
partida, mas não de chegada, utilizamos esta tricotomia a fim de auscultarmos as 
noções de estilo/estilística perfilhadas por alguns autores. Daremos início a esta 
pequena odisseia recuando, para tal, ainda que muito rapidamente, aos meandros 
da eclosão desta nova disciplina da linguagem, a estilística.

Efectivamente, o modo peculiar de expressão de diversos autores “foi 
assumido, desde a antiguidade até ao século XIX, por gramáticos ou filósofos, 
teóricos ou pensadores da linguagem”124, desempenhando, ainda hoje em dia, um 
relevante papel no domínio dos estudos científicos. A emergente especialização 
levou à diversificação da crítica literária e inclusivamente dos estudos da 
linguagem “até que os progressos da linguística, o aparecimento da perspectiva 
sincrónica, proporcionam um novo instrumento de análise da obra e/ou da 
linguagem literária”125. Na verdade, “as manifestações da estilística” realizaram- 

118  Idem, ibidem, p. 21.

119  Idem, ibidem, p. 21.

120  Idem, ibidem, p. 21.

121  Cf. idem, ibidem, p. 21.

122  Wolfgang Kayser, Análise e Interpretação da Obra Literária (Introdução à Ciência da 
Literatura), 7.ª edição portuguesa totalmente revista pela 16.ª alemã por Paulo Quintela, Coimbra, 
Arménio Amado Editora, 1985, p. 304.

123  Cf. idem, ibidem, pp. 304-312.

124  Alicia Yllera, Estilística, Poética e Semiótica Literária, p. 13.

125  Idem, ibidem, p. 13.
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-se fora do âmbito das letras126. Alicia Yllera dá-nos ainda conta de que, já nos 
finais do século XIX, Berger escreveu “Estilística Latina, concebida como estudo 
de expressões especiais, com a intenção de completar os estudos gramaticais”127. 

Charles Bally, reputado discípulo de Saussure, orientando a sua estilística 
na linha de Berger (como se sabe, a concepção da língua como sistema de signos, 
reacção necessária contra a ciência da linguagem do séc. XIX128, impulsionou 
decisivamente a linguística, disciplina que revolucionou o estudo da linguagem), 
veio a ocupar a chefia da chamada escola de Genebra, tendo sido o primeiro 
linguista a estudar sistematicamente o aspecto subjectivo da linguagem.  
A esta nova ciência deu-se o nome de Estilística129. O mencionado estudioso 
suíço, partindo da tensão saussuriana que opõe langue e parole, entrevendo 
“a possibilidade de uma tripla estilística – estudo dos processos expressivos 
da linguagem geral, de uma língua concreta ou da fala de um indivíduo –, ou 
seja, uma estilística geral, colectiva ou individual, respectivamente”130, concebe 
a estilística como uma ramificação da linguística. Com base no pressuposto de 
que toda a expressão humana verbal possui algo de lógico e algo de emocional, 
embora usufruindo de graus de combinação bastante díspares, estabelece a 
separação entre os elementos racionais da língua e os afectivos. Desta feita, para 
Bally, a tarefa primordial desta nova área do saber consiste na inventariação das 
potencialidades estilísticas da língua, preocupando-se exclusivamente com o 
seu lado afectivo, como é visível na seguinte afirmação: “la stylistique étudie 
donc les faits d’expression du langage organisé au point de vue de leur contenu 
affectif, c’est-à-dire l’expression des faits de la sensibilité par la langage et 
l’action des faits de langage sur la sensibilité”131 . Tratando-se, por conseguinte, 
de uma estilística da língua inspirada na dicotomia saussuriana langue/parole, a 

126  Cf. idem, ibidem, p. 13.

127  Idem, ibidem, pp. 13-14.

128  Cf. Wolfgang Kayser, Análise e Interpretação da Obra Literária (Introdução à Ciência da 
Literatura), pp. 304-312.

129  Cf. Karl Vossler, Leo Spitzer, Helmut Hatzfeld, Introducción a la Estilística Romance, 
traducción y notas de Amado Alonso y Raimundo Lida, Facultad de Filosofia y Letras de la 
Universidad de Buenos Aires, Instituto de Filología, 1942, p. 9. Veja-se ainda a breve apresentação 
realizada neste livro das várias tendências de importantes autoridades sobre a noção de estilo como 
Charles Bally, Husserl, Karl Vossler.

130  Alicia Yllera, Estilística, Poética e Semiótica Literária, pp. 18-19.

131  Charles Bally, Traité  de Stylistique Française, vol. I, 2.ª ed., Paris, Librairie C. Klincksieck, 
1951, p. 16. 
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escrita só interessa à estilística se ela possuir elementos expressivos da linguagem 
tida como padrão. Quanto à língua literária, esta é colocada fora do domínio da 
estilística, remetendo o seu estudo para a estética e para a crítica literária. A este 
propósito, Bally diz o seguinte: 

“[…] le point de vue linguistique intéresse seul notre étude; on ne s’étonnera pas de 
voir négliger ici l’aspect esthétique du sujet, le côté style, poésie, art et l’on nous 
pardonnera de prendre nos exemples dans les parties les plus diverses du trésor 
expressif, d’accoupler même, au nom de principes généraux, des faits qui n’ont pas 
l’habitude de voisiner. Notre excuse est que nous nous attachons aux procédés, non aux 
effets qu’ils peuvent produire”132. 

Em suma, conforme se percebe, este autor enquadra-se no âmbito do 
primeiro impulso dado pela ciência da língua às investigações sobre a noção de 
estilo. Porém, apesar de pioneira, a sua perspectiva acerca da estilística acaba por 
ser algo redutora, na medida em que restringe a análise unicamente aos aspectos 
linguísticos, remetendo o estudo dos elementos literários para outras ciências.

Dámaso Alonso, o estudioso da poesia de Góngora, assume ter uma 
opinião próxima da de Charles Bally133, diferindo, no entanto, num aspecto: 
enquanto Bally, no seu Traités, considera tão-somente a linguagem usual134, para 
Dámaso Alonso, a definição é perfeitamente ajustável ao literário135. Assim, este 
último entende que, se reduzíssemos a Estilística ao estudo do afectivo, “o estilo 
consistiria no fermento que o afectivo põe na linguagem, uma espécie de picante 
ou de essência”136. Contrariamente a esta visão, concebe o estilo como tudo o 
que singulariza um ente literário, ou seja, uma obra, uma época, uma literatura137. 
Mais, considera a obra literária como:

“[…] o ‘signo’ enquanto único, a misteriosa manifestação concreta, o misterioso 
‘fenômeno’, em que se ligam significado e significante, forma interior e forma exterior: 
um cosmo de realidades espirituais, intuitivamente seleccionadas e enformadas, e um 

132  Idem, La Langue et la Vie, 2.ª ed., p. 154. Citado por Iorgu Iordan, Introdução à Linguística 
Românica, trad. Júlia Dias Ferreira, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1973, p. 425.

133  Cf. Dámaso Alonso, Poesia Espanhola. Ensaio de Métodos e Limites Estilísticos, s.l., 
Ministério da Educação e Cultura, Instituto Nacional do Livro, 1960, p. 363, nota de rodapé n.º 1.

134  Cf. idem, ibidem, p. 363, nota de rodapé n.º 1.

135  Cf. idem, ibidem, p. 363, nota de rodapé n.º 1.

136  Cf. idem, ibidem, p. 363.

137  Cf. idem, ibidem, p. 363.
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complexo de realidades físicas concretas (fonemas ou sua representação gráfica) que 
já agora cobre, representa e magicamente evoca o dito cosmo [...] quando no ‘signo’ 
consideramos sua invencível peculiaridade, chamamo-lo ‘estilo’”138.

 O citado autor afirma ainda que a Estilística seria a única ciência possível 
da Literatura, isto porque, partindo do pressuposto de que cada ciência investiga 
diferentes tipos de fenómenos da realidade, no caso do “literário não há mais 
realidade fenomênica do que o ‘estilo’, ou seja, ‘o signo em sua unicidade’”139. 
Concretizando, exclama que essa prodigiosa “‘individualidade’, ‘unicidade’, pela 
qual o poeta é o criador”140, consiste na essência da obra de arte: “isso é o que 
intui (com intuição mais ou menos viva e profunda) o leitor, e êsse é o objeto 
único da indagação literária. Aí, nessa esquiva inalienabilidade, é onde reside o 
estilo da obra, e tal seria o objeto da Estilística”141. Dámaso acredita piamente 
que para cada poeta e para cada poema é efectivamente necessária uma via de 
penetração diferente142, posição constatável nos vários estudos por ele produzidos 
sobre a literatura espanhola. Porém, enquanto não encontrar um método eficiente 
para a “apreensão do ‘único’ do objeto literário, nada mais eficaz senão separar 
em tôrno do núcleo do poema tudo o que é classificável, reduzível a norma”143, 
método este que, apesar de conter uma contradição, é susceptível de obter bons 
resultados144. Em suma, para Dámaso a estilística é:

“[…] la ciencia de lo peculiar, de lo característico del habla, es decir, el estudio de 
la movilización momentánea y creativa de los depósitos idiomáticos. Al hacerlo, se 
considera el habla en dos perspectivas estilísticas: la del habla literaria (estilística 
literaria) y la del habla corriente (estilística lingüística)”145. 

Como se percebe, Dámaso Alonso é a favor de uma estilística integradora, 
ou seja, que procura, por todos os caminhos possíveis, chegar ao estudo do 

138  Idem, ibidem, p. 364.

139  Idem, ibidem, p. 364.

140  Idem, ibidem, p. 364.

141  Idem, ibidem, p. 364.

142  Cf. idem, ibidem, p. 364.

143  Idem, ibidem, p. 365.

144  Cf. idem, ibidem, p. 365.

145  Valerio Báez San José, La Estilística de Dámaso Alonso, Anales de la Universidad Hispalense, 
n.º 9, Sevilla, Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1971, p. 98.
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sistema expressivo de um autor146, por conseguinte, aceita a existência de duas 
estilísticas:

“[…] la una previa a la otra, a las que llama estilística de la lengua y estilística del 
habla. La primera, en la línea de Bally, estudia los valores expresivos del idioma; 
mientras que la segunda se ocuparía del lado afectivo e imaginativo de la obra literaria 
desde dos perspectivas: estudio de la obra literaria como producto creado y como 
actividad creadora”147.

Quanto a Amado Alonso, nunca olvida na totalidade o autor, todavia, 
contrariamente a Spitzer, focaliza-se na sua própria obra. Para ele, a estilística é 
responsável pelo estudo do sistema expressivo de um autor, de uma obra ou ainda 
de um grupo afim de autores, entendendo que deste sistema expressivo fazem 
parte não só a estrutura da obra, contando com as relações estabelecidas entre as 
qualidades dos materiais empregados, mas também o enorme poder sugestivo das 
palavras148. Enfim, este estudioso debruça-se sobre as especificidades idiomáticas 
de um autor, posto que, tal como Spitzer, centra-se no pressuposto de que “a cada 
singularidade idiomática no estilo corresponde uma particularidade psíquica”149.

Marcel Cressot, seguidor e contemporâneo de Bally, procura estipular um 
ponto de equilíbrio entre aquilo que é literário e o que é linguístico. Segundo este 
autor, é à crítica literária e não à estilística que interessa realizar juízos de valor 
que cabem no domínio dos efeitos estéticos. Cressot diverge de Bally, na medida 
em que não concorda, em primeiro lugar, que este exclua a expressão literária do 
domínio da estilística; em segundo lugar, não possui a convicção de que o uso 
da língua falada seja detentor de uma intenção estética. O mencionado estudioso 
acredita que esta pretensão é a do artista e não, grande parte das vezes, a do 
sujeito que, de forma espontânea, actualiza nos seus actos de fala a sua língua- 
-mãe150. Acrescente-se ainda a pertinência das suas afirmações ao considerar a obra 

146  Cf. Valerio Báez San José, La Estilística de Dámaso Alonso, Anales de la Universidad 
Hispalense, p. 22.

147  Idem, ibidem, pp. 22-23.

148  Cf. Amado Alonso, Materia y Forma en Posía, 3.ª ed., reimpressão, Madrid, Gredos, 1966, 
p. 82.

149  Idem, ibidem, p. 78.

150  Cf. Marcel Cressot, O Estilo e as suas Técnicas, p. 14.
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literária como um acto de comunicação, onde os factores estéticos representam 
um meio de captar a adesão do leitor151. 

Segundo Wolfgang Kayser, após o “reconhecimento do carácter 
individual de todo o ‘discurso’ literário”152, estava dado o impulso pela filosofia- 
-psicologia da língua rumo à segunda forma de conceber a noção de estilo. Esta 
perspectiva está intimamente ligada à de Karl Vossler, um dos vários adeptos 
da Escola de Munique, pioneiro e mestre dos estudos estilísticos na Alemanha 
“con su concepción del lenguaje como creación espiritual, dentro de la teoría 
crociana de la expressione”153. Tal como Bally, também Vossler se manifestou 
insatisfeito com a simples compreensão do intelectual existente na linguagem, 
tendo procurado aceder à fonte espiritual de onde irradia a palavra154. É então este 
valor “estilístico, ou subjectivo, ou psicológico”155 de várias expressões, estudado 
pela escola idealista, que sustenta as teorias de Vossler, porém apenas no que 
respeita à linguagem corrente, tal como faz Bally156. Estes dois linguistas, Bally 
e Vossler, negam a diferença essencial entre as criações da língua diária e as 
poéticas, tornando objecto das suas investigações a língua criadora da poesia, 
por ser mais produtiva em elementos emocionais, fantasísticos e valorativos157. 
Porém, Vossler e a sua escola possuem a particularidade de conceber o sistema 
linguístico pessoal dum poeta como forma de expressão da sua personalidade158. 
Deste modo, entendem o estilo de certo escritor como: 

“um ‘lugar anímico’, como ‘magneto ou pólo’, ‘ao qual se liga uma corrente de formas 
significativas linguísticas, como as há ocasionalmente e espalhadas em todas as 
línguas de todos os tempos e povos; da sua cristalização resulta um ordenado sistema 
linguístico pessoal’”159. 

151  Cf. idem, ibidem, p. 15. Note-se que teremos oportunidade de estudar a importância do papel 
do leitor no capítulo “A Comunicação literária em Mário Cláudio”.

152  Wolfgang Kayser, Análise e Interpretação da Obra Literária, p. 306.

153  Karl Vossler, Leo Spitzer, Helmut Hatzfeld, Introducción a la Estilística Romance, traducción 
y notas de Amado Alonso y Raimundo Lida, p. 9.

154  Cf. idem, ibidem, p. 9.

155  Idem, ibidem, p. 9.

156  Cf. idem, ibidem, p. 10.

157  Cf. idem, ibidem, p. 10.

158  Cf. Wolfgang Kayser, Análise e Interpretação da Obra Literária, p. 307.

159  Idem, ibidem, p. 307.
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Situado “na esteira das reflexões de Croce acerca das características 
essenciais da linguagem”160, a Vossler interessa primeiramente o aspecto estético 
da língua. Desta forma, ao conceber a língua literária como parte artística da 
linguagem, acaba por, na opinião de António da Silva Gordo, sublimar a excessiva 
identificação entre a linguagem e a arte preconizada por Benedetto Croce161. Em 
suma, Karl Vossler acredita que nas categorias gramaticais se encontram patentes 
as psicológicas, de tal modo que aponta a necessidade de se chegar à componente 
sintáctica do escritor que, no fundo, representa a expressão de uma vontade 
simultaneamente artística e estilística162.

Para Leo Spitzer, investigador alemão igualmente ligado à Escola de 
Munique, e a Freud, a leitura estilística não visa primeiramente o aspecto estético, 
mas sim o psíquico163, opondo-se, desta forma, à posição sustentada pelo seu 
companheiro de escola, Karl Vossler. Enquanto este último procura indagar como 
o escritor “forja o seu estilo pessoal dentro de uma linguagem historicamente 
determinada, Spitzer parte da expressão individual do autor, pela qual penetra 
no seu mundo mental prescindindo da sua historicidade”164. Contraria também 
Bally, na medida em que este apenas se centra na linguagem oral, enquanto 
Spitzer interessa-se tanto pela linguagem oral como pela escrita; estudando os 
mecanismos expressivos sob a perspectiva do afecto, não perdendo, no entanto, 
de vista o efeito estético, em especial ao nível da linguagem literária. Ademais, 
preocupa-se, simultaneamente, com os aparelhos linguísticos de expressão e com 
os efeitos estéticos percepcionados pelo leitor, o que o coloca num lugar que 
medeia entre a estilística exclusivamente linguística e a estilística que se cinge 

160  Carlos Reis, Técnicas de Análise Textual. Introdução à Leitura Crítica do Texto Literário, 3.ª 
ed. revista, Coimbra, Livraria Almedina, 1981, p. 145.

161  Cf. António da Silva Gordo, ob. cit., p. 32. Para Croce, adepto de um sistema monístico, “não 
é possível estabelecer qualquer distinção entre estado de espírito e expressão linguística. Croce 
nega reiteradamente a validade de todas as categorias estilísticas e retóricas e da distinção entre 
estilo e forma, entre forma e conteúdo e, em última instância, entre palavra e alma, expressão e 
intuição”. René Wellek, Austin Warren, Teoria da Literatura, trad. José Palla e Carmo, 5.ª ed., 
Mira-Sintra-Mem Martins, Publicações Europa-América, s.d., p. 226. 

162  Para aprofundar este asunto, cf. Karl Vossler, Filosofía del Lenguaje: Ensayos, traducción 
de A. A. y J. R. L., Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Antonio de 
Nebrija, 1940.

163  Cf. Wolfgang Kayser, Análise e Interpretação da Obra Literária, p. 307.

164  Alicia Yllera, Estilística, Poética e Semiótica Literária, p. 22. Para uma análise mais 
detalhada sobre este assunto, cf., da supracitada autora e obra, pp. 13-38.
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ao estilo das obras literárias. Não podemos olvidar o facto de Spitzer conceber 
as especificidades de natureza estilística como pertencentes ao leque de escolhas 
de um determinado indivíduo, estando, portanto, sujeitas às suas vontades ou 
estados de espírito e não veiculadas a uma comunidade linguística específica; 
no fundo, trata-se de uma noção psicologista de estilo165. Deste modo, acaba por 
considerar fundamental a componente psíquica no acto da concepção e produção 
linguísticas, visto que esta determina a singularidade das características utilizadas 
pelo enunciador, acabando por se desviar da linguagem tida como padrão. 
Interessante é ainda a comparação que Segre estabelece entre Bally e Spitzer. Para 
ele, se é um confortável lugar-comum entender Bally como o fundador de uma 
estilística da língua e Spitzer como o fundador de uma estilística da obra literária, 
ou crítica estilística, não é menos verdade que a estilística de Bally descreve 
possibilidades e a de Spitzer, realizações, encontrando-se a primeira ligada às 
premissas da enunciação e a segunda aos enunciados166. Como adverte Segre, 
o estudo do material linguístico do estilo individual é levado a cabo na esteira 
das formulações histórico-culturais que vão de Humboldt a Schuchardt, passando 
por Vossler (influenciado por Croce), a quem se deve, entre outros achados, a 
distinção “entre os dados linguísticos que constituem o estilo de uma obra ou de 
um autor e os factos de estilo que cabem no desenvolvimento da história de uma 
língua”167.

Depois do exposto, ficou claro que, tal como Vossler, também Spitzer se 
enquadra no segundo impulso dado pela filosofia-psicologia da língua. No fundo, 
de acordo com a sequência de ideias apresentadas, reparamos que o conceito de 
estilo se encontra, conforme sugere António da Silva Gordo, “próximo do que 
poderíamos designar por ideolecto literário individual”168. À luz de Herculano 
de Carvalho, entendemos ideolecto como o “saber linguístico individual, de 
carácter sistemático, actualizado habitualmente nos actos de fala de um sujeito 

165  Cf. António da Silva Gordo, A Arte do Texto Romanesco em Vergílio Ferreira, p. 32.

166  Cf. S. Segre, “Estilo”, in Enciclopédia Einaudi, vol XVII, Literatura-Texto, pp. 123-124.

167  Idem, ibidem, p. 122.

168  Cf. António da Silva Gordo, A Arte do Texto Romanesco em Vergílio Ferreira, p. 33.
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determinado”169. Como se sabe, o ideolecto literário consiste na fusão do ideolecto, 
puramente linguístico, com os códigos próprios da comunicação literária170. 

Se para Spitzer as opções estilísticas estão dependentes de determinado 
indivíduo e não de uma certa comunidade linguística, para Bakhtine o estilo 
nunca pode ser uma mera criação individual. Ao invés disso, consiste no 
resultado do processo de comunicação do sujeito com o objecto, com o outro, 
com indeterminadas circunstâncias/situações, com a própria linguagem e com 
vários discursos/textos. Veja-se que este último frisa o seguinte: 

“L’orientation dialogique du discours est, naturellement, un phénomène propre à tout 
discours. C’est la fixation naturelle de toute parole vivante. Sur toutes ses voies vers 
l’objet, dans toutes les directions, le discours en rencontre un autre, ‘étranger’, et ne 
peut éviter une action vive et intense avec lui”171.

Este trecho deixa bem clara a amplitude do conceito de dialogismo 
bakhtiniano172 que abarca uma série de aspectos entre os quais a intertextualidade, 
termo que, como é sabido, foi, no entanto, apenas utilizado pela primeira vez 
por Julia Kristeva173, tendo vindo a ganhar terreno relativamente ao anterior 
dialogismo. “Le mot ‘intertexualité’ n’est pas employé par M. Bakhtine. Il 
apparaît, pour la première fois, dans les écrits de Julia Kristeva. Dès son article 
‘Le mot, le dialogue, le roman’ (1967, dans Critique)”174, atesta Jean Peytard. 
Com efeito, para Bakhtine todo o romance é: 

“[…] em maior ou menor grau um sistema dialógico feito de representações das 
‘linguagens’, dos estilos, e das concepções concretas inseparáveis da linguagem.  

169  J. G. Herculano de Carvalho, Teoria da Linguagem. Natureza do Fenómeno Linguístico e a 
Análise das Línguas, tomo I (3.ª tiragem, emendada), Coimbra, Atlântida Editora, 1967, p. 324.

170  A questão dos códigos próprios da comunicação literária será desenvolvida, no próximo 
capítulo, a propósito da distinção entre comunicação linguística e comunicação literária.

171  Mikhaïl Bakhtine, Esthétique et Théorie du Roman, Paris, p. 102.

172  Para aprofundar esta matéria, cf. idem, ibidem, pp. 102 e ss..

173  Para compreender um pouco melhor o conceito de intertextualidade, cf., entre outras obras, 
Julia Kristeva, O Texto do Romance, trad. Manuel Ruas, Lisboa, Livros do Horizonte, 1984, pp. 
154-194.

174  Jean Peytard, Mikhaïl Bakhtine. Dialogisme et Analyse du Discours, Paris, Bertrand-Lacost, 
1995, p. 113.
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O enunciado no romance não só exprime, mas também serve de objecto de expressão. 
O discurso do romance é sempre autocrítico”175.

Fazemos aqui um breve parêntese apenas no intuito de chamarmos a 
atenção para o facto de Mário Cláudio, escritor em estudo na presente obra, ser 
efectivamente adepto desta intercomunicação, como teremos oportunidade de 
verificar. A propósito, por exemplo, da peça Noites de Anto, Dalva Verani explica 
que elegendo “a personagem Anto e a linguagem teatral – como ponto de partida 
de seu trabalho dialógico, Mário Cláudio construirá sua peça”176. Esta estudiosa 
refere ainda que:

“Repetindo, neste livro, procedimentos já utilizados em outras de suas biografias, o 
autor de Noites de Anto revela, desta maneira, um nível mais interno de seu exercício 
dialógico, utilizando, em sua própria escrita, elementos daquilo que compõe a 
linguagem essencial de seus artistas biografados”177. 

Posto isto, importa relembrar que outra marca da dimensão dialógica no 
discurso, não menos importante, é revelada mediante o processo interactivo que o 
leitor estabelece com o discurso. Ao longo da exposição das várias noções de estilo 
reparámos que a importância do papel do leitor, um dos pólos da comunicação 
que será objecto de análise no segundo capítulo, no processo da comunicação 
literária é uma constante que tem vindo a ser objecto de destaque por diversos 
autores como Bakhtine, Cressot. 

Hélder Godinho, por seu turno, em vez do papel do leitor, prefere destacar 
a importância da relação de encontro entre o autor e a obra, sendo que tal união 
tem por objectivo a busca insaciável da ordem. Ora, o estilo é o instrumento que 
possibilita tal busca a qual, “na sua dinâmica organizativa”178, tende a realizar 
“um trajecto antropológico”179 o mais rico possível. Ademais, para o mencionado 
académico, uma escrita devidamente estruturada não deve temer a desagregação 

175  Mikhaïl Bakhtine, “O Enunciado no Romance”, in Linguística e Literatura, p. 178.

176  Dalva Maria Calvão Verani, “António Nobre em Cena: Biografia e Intertextualidade em 
Noites de Anto, de Mário Cláudio”, in Os Centenários – Eça, Freyre, Nobre, Centro de Estudos 
Portugueses, Faculdade de Letras da U.F.M.G., Belo Horizonte, 2001, p. 57.

177  Idem, ibidem, p. 57.

178  Hélder Godinho, O Mito e o Estilo, p. 95.

179  Idem, ibidem, p. 95.
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na multiplicidade dos trajectos antropológicos180, explicando que, para existir 
uma estruturação brilhante de um qualquer estilo individual, é fundamental, como 
tem demonstrado a psicologia, a importância do Amor. Isto é, “o discurso de um 
autor, onde o estilo se manifesta e se enriquece e aperfeiçoa é, verdadeiramente, 
um ‘discurso amoroso’”181. Concluindo que o estilo obriga toda a obra de um 
qualquer autor a uma marca de individualidade, explica que este “salva assim do 
magma indiferenciado do imaginário e da linguagem onde todas as combinações 
eram possíveis e estabelece a permanência de uma coerência com vista à criação 
de um Sujeito”182. Depois, identifica o conceito de estilo com o de mitoestilo, 
explicando que o imaginário possui uma arrumação “coerente permanente e 
individualizante”183. Acaba mesmo por valorizar a noção em apreço para além do 
texto literário em geral, na medida em que admite a possibilidade do mencionado 
conceito promover, em seu redor, “o encontro de várias disciplinas ou níveis do 
Saber”184. Chega, então, a definir o estilo como “a Figura ideal, futura, para que 
tende todo o texto e todo o sujeito enunciador, através dos textos que enuncia, 
textos que são a voz do trajecto antropológico de um indivíduo, de uma época e 
de uma cultura”185.

Hélder Godinho é, por conseguinte, da opinião de que um escritor, 
através do estilo subjacente aos seus textos, é um vivo transmissor não só das 
suas vivências pessoais mas também de uma certa cultura e de uma determinada 
época. É interessante a penetração da ideia de época, pois é precisamente esta 
particularidade que será explorada, já de seguida, no âmbito do terceiro impulso 
que se encontra, segundo Wolfgang Kayser, sob a tutela da Ciência da Arte.  
O conceito de estilo empregue pela ciência da arte está “ligado principalmente 
às épocas e menos a determinadas personalidades”186. Como se sabe, no final 
do século XIX, a definição de época tornou-se importante para a História da 
literatura “que pretendia suplantar a mera concatenação de monografias sobre 
poetas e escritores, compreende-se que tenha surgido também a questão do 

180  Cf. idem, ibidem, p. 96.

181  Idem, ibidem, p. 96.

182  Idem, ibidem, p. 95.

183  Idem, ibidem, p. 100.

184  Idem, ibidem, p. 100.

185  Idem, ibidem, p. 100. 

186  Wolfagang Kayser, Análise e Interpretação da Obra Literária, p. 309. 
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estilo predominante das épocas”187. Daí que a Literatura tenha imposto às outras 
artes a sua estruturação do século XIX. São bons exemplos disso os termos 
Romantismo, Realismo, Naturalismo, tomados como designações de épocas que 
provêm da História literária188. Esta questão das diferentes épocas literárias e das 
características que cada uma delas contempla, como se compreende, revela-se 
uma mais-valia para o presente trabalho. Isto porque, como é óbvio, o escritor, 
através dos seus textos, reflecte, inevitavelmente, não só o espírito da sua própria 
essência, as suas sensibilidades, mas também uma determinada cultura e uma 
certa época. A tudo isto, adicione-se ainda a informação resultante das suas 
interacções sociais e das suas leituras. De facto, o saber necessário para criar a 
função mimética é mantido pela função mathésica que consiste, segundo Adam 
e Petitjean, em colocar no seio da narrativa os conhecimentos do autor, quer 
advenham dos seus inquéritos, quer sejam provenientes das suas leituras189. 

Em suma, todo o ser humano é fruto de um processo altamente complexo de 
influências190, não podendo jamais ser visto como uma simples tábua rasa; muito 
pelo contrário, o conhecimento que vai, paulatinamente, somando é fruto de vários 
ensinamentos e atmosferas que absorve ao longo do seu percurso existencial. 
Trata-se, por conseguinte de um processo gradativo e vitalício de aprendizagem 
que se vai desenvolvendo, a todos os níveis, tendo início logo após a nascença. 
Como se sabe, as atitudes puramente biológicas191 registadas de início rapidamente 
cedem lugar à aquisição de “valores culturais”192 socialmente estabelecidos. No 
fundo, a partir do nascimento, inaugura-se aquilo que Herskovits apelidou de 
endoculturação e que consiste no “processo universal pelo qual uma criança 
aprende, a partir do nascimento, a ajustar o seu comportamento à cultura da sua 
sociedade”193. Tais ensinamentos e experiências, como não podia deixar de ser, 
vão obrigatoriamente marcar, de forma permanente e irreversível, a personalidade 
de um indivíduo; contribuindo, indiscutivelmente, para as suas escolhas futuras, 

187  Idem, ibidem, p. 309.

188  Cf. idem, ibidem, p. 309.

189  Cf. J. M. Adam e A. Petitjean, Le Texte Descriptif, Paris, Nathan, 1989, p. 26. 

190  A propósito do quadro de influências sofridas por Mário Cláudio, cf., por exemplo, capítulo 
primeiro da presente obra.

191  Cf. Mesquitela Lima, Martinez Bento e João Lopes Filho, Introdução à Antropologia 
Cultural, 9.ª ed., Lisboa, Editorial Presença, 1991, p. 49.

192  Idem, ibidem, p. 49.

193  Idem, ibidem, p. 50.
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o que, por sua vez, registará um impacto mais ou menos consistente na sua vida e 
obra. É evidente que todos os seres humanos, sem excepção, independentemente 
da classe ou relevância social, credo ou cor da pele, se cruzam com este fenómeno. 
Por isso mesmo, quando nos propomos estudar a escrita de um autor, não nos 
podemos cingir exclusivamente ao texto: temos igualmente a obrigação de tentar 
perceber o ambiente sócio-cultural envolvente, para tentarmos pelo menos uma 
aproximação às motivações e aos interesses que o terão movido. Cristina Vieira, 
embora no sentido inverso ao que acabámos de apontar, afiança que:

“[…] as motivações do criador literário não serão apenas acessíveis por meio de 
entrevistas a autores contemporâneos, nas quais tenham deixado testemunhos pessoais, 
mas estão inscritas nos efeitos estilísticos obtidos pelo uso de determinadas figuras 
retóricas”194. 

Teremos, oportunamente, a hipótese de comprovarmos este raciocínio, 
com o qual, como é óbvio, concordamos. 

Depois destas páginas, destinadas ao esclarecimento da definição do 
termo estilo, segundo determinados estudiosos/críticos, podemos concluir que 
para autores como Charles Bally o discurso literário restringe-se à sua vertente 
linguística, ao passo que Dámaso Alonso e Marcel Cressot, para além da 
linguística, integram ainda a componente literária. Karl Vossler e Leo Spitzer 
encontram-se mais preocupados com aspectos que se prendem com o carácter 
individual do discurso literário, embora com algumas diferenças, como tivemos 
oportunidade de reparar; ao passo que Bakhtine não concorda que o estilo 
possa ser simplesmente uma construção individual, ao invés disso contempla 
vários aspectos como a comunicação do sujeito com o objecto, com o outro, 
com indeterminadas circunstâncias, com a própria linguagem e com diferentes 
discursos. Amado Alonso não olvida o autor, mas focaliza-se na própria obra, 
reiterando a importância da psicologia no estilo. Finalmente, Hélder Godinho 
afirma que o estilo de um autor ajuda a compreender melhor o seu percurso de 
vida, assim como de uma determinada cultura e época. Como se compreende, 
para almejarmos uma noção de estilo mais rica e completa, nada mais produtivo 
do que retirarmos o que de melhor cada um dos estudiosos nos fornece.

194  Cristina Maria da Costa Vieira, A Construção da Personagem Romanesca: Processos 
Definidores (Prefácio de Arnaldo Saraiva), Lisboa, Edições Colibri, 2008, p. 35.
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3. NA ROTA DO ESTILO CLAUDIANO 
3.1. TEXTO E CONTEXTO

De facto, foram, ao longo dos dois subcapítulos precedentes, traçadas 
algumas noções de estilo baseadas em critérios e objectivos metodológicos 
distintos. Podemos, portanto, constatar que cada noção é realizada à luz da 
objectividade própria do estudioso que a sustenta, daí que tenhamos encontrado 
um leque tão diversificado de visões perante o conceito em apreço. Em nossa 
opinião, uma análise estilística completa deve incluir múltiplos aspectos que 
remetem para uma perspectiva interdisciplinar, o que vem atestar aquela visão, 
partilhada por alguns dos autores tratados, que subscrevemos, de que o discurso 
literário não se pode restringir à concepção tradicional de Charles Bally que 
entende o estilo apenas na sua vertente linguística. Segundo esta posição, a 
Estilística constitui tão-somente uma ramificação da linguística, estudando, sob 
a batuta do afecto, apenas a língua falada. É igualmente demasiado restritiva a 
opinião concertada de René Wellek e Austin Warren, visto que entendem que se 
a estilística não apresentar uma consistente “base na linguística geral, não pode 
ser cultivada com êxito, uma vez que uma das suas preocupações dominantes 
é precisamente o contraste entre o sistema de linguagem de uma obra de arte 
literária e as práticas da fala diária do seu tempo”195.

Na realidade, o discurso literário é muito mais do que a sua mera 
materialidade linguística e literária, daí que entendemos ser fundamental, como 
temos vindo a defender, a adopção de uma concepção ecléctica da análise 
estilística, porquanto todos os aspectos poderão fornecer pistas fundamentais 
para a reconstituição, o mais aproximada possível, do estilo (ou deveríamos antes 
dizer estilos?196) de um determinado autor. É neste contexto de uma concepção 
englobante da análise estilística que, “certas definições sentenciosas de estilo 
amplamente citadas e glosadas, por vezes com risco de desvirtuamento do sentido 
original, poderão ganhar nova significação”197. António da Silva Gordo refere-

195  René Wellek e Austin Warren, Teoria da Literatura, pp. 216-217.

196  De facto, um escritor pode, de um modo geral, ser catalogado com base em inúmeras 
características que constituem o seu estilo; no entanto, cada obra pode, por si só, comportar um 
determinado estilo, diferente de todas as outras que escreveu, não preterindo, todavia, as linhas 
de força que as unem. A propósito desta temática, cf., por exemplo, Jacinto do Prado Coelho, 
Diversidade e Unidade em Fernando Pessoa, 11.ª ed., Editorial Verbo, Lisboa, 1998, concretamente 
o capítulo intitulado “Diversidade e Unidade de Estilo”, pp. 119-137.

197  António da Silva Gordo, ob. cit., p. 35.
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se particularmente a perspectivas que, ao basearem-se em critérios de análise 
textual diferentes, são diametralmente opostas e ambas redutoras, como a de 
Buffon, que chega mesmo a afirmar que “le style, c’est l’homme”198, e a de Touzé, 
que diz exactamente o contrário, pois para ele “le style est le text même”199. 
Enquanto este último coloca a tónica no texto, para Buffon o estilo é a ordem e o 
movimento que se põe nas ideias, representando, no fundo, o próprio pensamento, 
a perspectiva que se tem das coisas. Portanto, segundo Buffon, todo o raciocínio 
individual tem já um estilo. Na opinião de António da Silva Gordo, esta frase 
de Buffon é inclusivamente nociva à investigação do estilo, posto que parece 
“dar direito a considerar cada obra isolada como parte ou fracção, encontrando- 
-se só na personalidade do poeta a verdadeira noção sintética da unidade. Neste 
caso, personalidade queria dizer: a concepção do mundo do poeta”200. Note- 
-se que também Roland Barthes, no já citado Grau Zero da Escrita, entendia o 
estilo como um fenómeno de ordem germinativa, como a transmutação de um 
humor, o que, em termos práticos, equivale a dizer que, quer para Buffon quer 
para Barthes, o estilo resulta da expressão de uma personalidade. Relativamente a 
esta questão, da multiplicidade de definições sobre o termo estilo, Ernesto Guerra 
da Cal confirma que efectivamente “são muito numerosas e de latitude muito 
diversa”201, por conseguinte “vão desde aquelas que o limitam, restringindo-o ao 
elemento concreta e imediatamente verbal e gramatical, àquelas que o identificam 
ontologicamente com o próprio homem”202. Este autor entende que, na verdade, 
“o estilo literário vai muito além do meramente verbal”203. No seu entendimento, 
ter um estilo: 

“[...] não é possuir uma técnica de linguagem, mas principalmente ter uma visão própria 
do mundo e haver conseguido uma forma adequada para a expressão dessa paisagem 
interior. As palavras são, pois, mais alguma coisa que o veículo de comunicação através 

198  Buffon, Discours sur le Style, Prononcé à l’Académie Française (25 août 1735), Lecoffre, 
Paris, ed. Les Belles Lettres, 1926, p. 52. António da Silva Gordo, A Arte do Texto Romanesco em 
Vergílio Ferreira, nota de rodapé n.º 54, p. 36.

199  Philippe Le Touzé, “Mythologies de l’Écriture et Style”, in Mythologies de l’Écriture. 
Champs Critiques, org. de Jean Bessière, Paris, PUF, 1999, p. 86. 

200  António da Silva Gordo, ob. cit., p. 36, nota 54.

201  Ernesto Guerra da Cal, Língua e Estilo de Eça de Queirós, 4.ª ed., Coimbra, Livraria 
Almedina, 1981, p. 52.

202  Idem, ibidem, p. 52.

203  Idem, ibidem, p. 52.
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do qual o artista transmite a sua mensagem. Por trás delas [...] está a sua visão total da 
realidade, a sua atitude vital, a sua concepção subjectiva do universo, a sua maneira 
particular de simplificá-lo, de transformá-lo, adaptando-o à sua personalidade”204.

De facto, a ideia de fundo patente nesta definição de estilo literário sustenta 
uma concepção abrangente que nos agrada de modo particular, posto que, como 
temos vindo a defender, acreditamos que a palavra-chave para esta questão é 
efectivamente ecletismo, isto é, devemos aliar: texto (palavra, estrutura frásica) 
e contextos (histórico, social, individual). Note-se que, como chama a atenção 
Aguiar e Silva:

“[...] não existem contextos dados, perfeitamente delimitados e conclusos. Todo o 
contexto é uma construção do investigador e por isso constitui por definição uma 
construção im-perfeita, no sentido etimológico desta palavra, e aberta, que depende 
do capital de informação, da enciclopédia, da capacidade heurística e das aptidões 
hermenêuticas do investigador”205.

Carlos Reis, tal como Ernesto Guerra da Cal, consciente da dificuldade de 
descrever a multiplicidade de definições, resolveu destacar apenas aquelas que, 
no seu entender, constituem as três perspectivas fundamentais, segundo as quais 
esta matéria tem sido moldada, a saber: 

“[…] uma perspectiva psicologista, inspirada nos ensinamentos da linguística 
idealista, [...] uma perspectiva sociológica, [...] cuja concepção se prende à ideia de 
que o estilo representa uma espécie de acomodação da expressão verbal a exigências 
da colectividade, [...]  uma perspectiva estrutural, interpretada por autores como 
Wolfgang Kayser ‘apreender um estilo duma obra significa [...] apreender as forças 
que dão forma a esse mundo, e apreender a sua estrutura uniforme e individual’”206. 

Na verdade, e retomando as palavras de Ernesto Guerra da Cal, verificamos 
que este comunga das ideias de Flaubert que, a este respeito, havia já dito: “le 
style n’est qu’une manière de penser [...]. Le style est autant sous les mots que 

204  Idem, ibidem, pp. 52-53.

205  Vítor Aguiar e Silva, “Texto e Contexto na História Literária”, in História(s) da Literatura, 
coordenação de Maria da Penha Campos Fernandes, Actas do 1.º Congresso Internacional de 
Teoria da Literatura e Literaturas Lusófonas, Universidade do Minho, Coimbra, Almedina, 2005, 
p. 25.

206  Carlos Reis, Técnicas de Análise Textual. Introdução à Leitura Crítica do Texto Literário, 3.ª 
ed. revista, Coimbra, Livraria Almedina, 1981, pp. 149-150.
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dans les mots. C’est autant l’âme que la chair d’une oeuvre”207. Destas acepções, 
apresentadas nos últimos parágrafos, se infere que o estilo é efectivamente 
algo que está para além da mera utilização de um certo tipo de vocábulos e de 
estruturas frásicas. Abarca igualmente a cosmovisão, bem como a forma peculiar 
de expressão dos paradigmas referenciais do autor. No fundo, estamos perante 
uma concepção de estilo mais ampla. E para que tal aconteça necessitamos de, 
por um lado, conferir a devida relevância a todo um conjunto de factores que 
podem influenciar o autor na produção do texto, sejam eles biobibliográficos, 
sócio-culturais, intertextuais ou de outra qualquer natureza, isto é, há que primar 
por uma leitura adequada àquilo que lhe é externo, mas que tem a particularidade 
de a influenciar e até de a completar; por outro lado, deve prestar-se igual atenção 
ao texto propriamente dito, ou seja, inferir o estilo do autor penetrando, desta 
feita, no universo das singularidades específicas de um determinado corpus. Após 
o mencionado mergulho profundo no universo interpretativo, convém percorrer 
todos os cantos e recantos susceptíveis de interesse, nos âmbitos temático, 
linguístico, estético ou de outro tipo. 

No fundo, referimo-nos, no primeiro caso, aos contextos que, como já 
explicámos, correspondem a tudo quanto se situa fora do domínio do texto, mas 
que é susceptível de o influenciar; no segundo caso, reportamo-nos ao texto 
propriamente dito, ao estudo de certas técnicas que presidiram à construção 
textual. Concordamos, por conseguinte, com Cristina Vieira quando produz a 
seguinte constatação: 

“[...] sabemos hoje que o romance é uma manifestação de linguagem não isolável 
de factores humanos extra-textuais: embora o significante textual da personagem 
romanesca esteja encarcerado nos limites materiais da mensagem (o papel e o livro), o 
seu significado não é simplesmente fornecido pelas folhas de papel do romance, nem 
é imutável e universal, como pretendiam os imanentistas; pelo contrário, é construído 
pelo leitor, sob a influência do contexto”208.

Esclareça-se que o termo contexto passou, no século XIX, a usar-se 
mormente na acepção de “conjunto de circunstâncias nas quais se insere um 

207  Gustave Flaubert, Correspondance, vol. III, Paris, Conard, 1926-1933, p. 269.

208  Cristina Maria da Costa Vieira, A Construção da Personagem Romanesca: Processos 
Definidores, p. 31. 
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texto”209. De facto, neste sentido mais abrangente, o conceito em destaque pode 
significar: 

“a) conjunto de factores comunicativo-situacionais à luz dos quais devem ser 
interpretados os enunciados de um texto; b) o ‘contexto idiomático’, para utilizar 
a terminologia de Eugénio Coseriu, ou seja, a própria língua como contexto, como 
fundo de saber a partir do qual e sobre o qual se constrói qualquer enunciado; c) em 
serviço mais especificamente literário, o interdiscurso, o intertexto e o arquitexto; d) 
finalmente, o contexto extraverbal, extratextual e extradiscursivo, isto é, o conjunto 
das circunstâncias sociais, políticas, religiosas, económicas, culturais, etc., que 
condicionam e orientam a interpretação de textos”210. 

Quando usamos o termo texto referimo-nos à componente linguístico- 
-literária, ao passo que o contexto se relaciona com tudo o que é exterior à estrutura 
interna do texto, mas capaz de influenciar a sua construção. Aguiar e Silva, ainda 
a este respeito, adverte que:

“[…] as mudanças operadas no sistema literário dependem sem dúvida da influência 
e da pressão de factores sociais, mas dependem também da lógica interna, da 
funcionalidade própria e da memória do sistema, que são mecanismos de selecção e de 
modelização semiótica dos eventos e dos factores de evolução procedentes do exterior 
do sistema”211. 

Como se sabe, no século XIX, os críticos literários focalizam a sua atenção 
sobretudo em aspectos exteriores ao texto, procurando explicar a obra literária 
através da pesquisa de fontes, do contexto histórico-cultural e dos estudos 
biográficos; ao passo que, no século XX, os estudiosos centram o seu trabalho 
no texto propriamente dito, analisando as especificidades patentes no corpus 
textual. Sem nos querermos alargar demasiado nesta matéria, e conscientes das 
dificuldades em etiquetar os períodos literários, faremos uma brevíssima resenha 
sobre a supracitada dicotomia.

Ana Carvalho e João Carvalho no livro Aventura(s) d’Escrita(s) 
apresentam uma preciosa sinopse da evolução dos Estudos Literários, revisitando 
precisamente os séculos XIX e XX. Explicam, logo de início, que aquilo que 

209  Vítor Aguiar e Silva, “Texto e Contexto na História Literária”, in Hisória(s) da Literatura, 
coord. Maria da Penha Campos Fernandes, Actas do 1.º Congresso Internacional de Teoria da 
Literatura e Literaturas Lusófonas, p. 22.

210  Idem, ibidem, pp. 22-23.

211  Idem, ibidem, p. 28.
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une o romantismo à ciência do século XIX é a incessante obsessão que ambos 
revelam na busca comprometida das origens: traduzindo-se, por conseguinte, no 
gosto pela recuperação do passado, principalmente da Medievalidade. É, de facto, 
curioso que estas características assentam, de alguma forma, no perfil do escritor 
em estudo. Não raras vezes, encontramos Mário Cláudio212 a recuar ao passado 
numa busca comprometida das raízes de uma casa, de uma família, enfim, de um 
Portugal, de um povo português e de uma cultura portuguesa. Joaquim, Joana 
Maria, Teresa, Rosa, Guilhermina, Amadeo, Maria, António, Rui, Tiago e tantas 
outras personagens que ajudam a traçar a cultura, os hábitos, os costumes do 
povo lusitano, são a viva voz dessa mesma vocação. Como já referimos em outras 
ocasiões, tal preocupação faz dele um “nauta e guardião da portugalidade”213, 
na medida em que trazendo amiúde à luz certos marcos inolvidáveis acaba por 
também ser uma forma de zelar pela manutenção da sua memória, embora, por 
vezes, nos distraia com outros artifícios pós-modernistas que, a seu tempo, serão 
desenvolvidos no capítulo quinto.  

Como é sabido, numa primeira fase do mencionado século XIX, as disciplinas 
fundamentais que integravam os Estudos Literários consistiam na História da 
Literatura214 e na Crítica Literária215. Posto isto, é perceptível que durante este 
período estudar o texto significava conhecer o seu autor216. Ana Carvalho e João 
Carvalho chegam mesmo a estipular, usando para tal fundamentos de Biologia, 
uma comparação entre esta última ciência e as que se ocupam do estudo dos 
textos217 e que reza o seguinte: “tal como o naturalista estuda a concha para 
chegar ao animal que nela terá vivido, o crítico e o historiador literário estudam 

212  Note-se que preferimos utilizar, ao invés da designação “narrador”, o nome atribuído à 
entidade civil de Rui Barbot Costa, Mário Cláudio. Tal opção pareceu-nos perfeitamente viável no 
âmbito da literatura portuguesa contemporânea. 

213  Carla Sofia Gomes Xavier Luís, “Mário Cláudio: Nauta e Guardião da Portugalidade”, in 
Representações da Portugalidade, André Barata, António Santos Pereira e José Carlos Carvalheiro 
(org.), cap. III, Lisboa, Editorial Caminho, 2011, pp. 57-80.

214  Como é sabido, Hippolyte Taine encontrou explicações acerca da génese do significado 
das obras artísticas e literárias, recorrendo a factores contextuais de raça, ao passo que Gustave 
Landson se dedicou ao historicismo, ao estudo das fontes e influências literárias.

215  A crítica literária era impressionista, subjectiva, biografista.

216  Cf. Ana Alexandra Carvalho e João Carlos Carvalho, Aventura(s) d’Escrita(s). Estudos 
de Poética e Retórica, Lisboa, Edições Colibri/Centro de Estudos Linguísticos e Literários da 
Universidade do Algarve, 2004, pp. 15-16.

217  Cf. idem, ibidem, pp. 15-16.
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o texto literário para chegar ao seu autor, o homem que estaria na sua origem”218. 
Assim, segundo esta perspectiva, o texto “é entendido como Documento e não 
como Monumento”219, pois funciona como um simples repositório de marcas, 
de vestígios, que são estudados com o propósito último de “conhecer o Autor/ o 
Homem/ o Criador/ a Origem do Texto”220. 

Já numa segunda fase do século XIX, assistimos à crescente importância 
de outras disciplinas do saber, como as designadas Ciências Formais (a Lógica, 
a Matemática) e as Ciências Humanas, registando uma óbvia repercussão no 
panorama das letras. Mais tarde, já no século XX, a Lógica e a Matemática passam 
inevitavelmente a influenciar a Linguística. Sem surpresa, encontramos, na nova 
etapa enunciada, no âmbito desta última ciência, importantes contributos de 
autores como Ferdinand Saussure, Noam Chomsky e André Martinet. Retenham- 
-se as palavras de Richard Bradford que, sobre a relação entre a linguística e a 
estilística, aventa o seguinte: 

“Linguistics offers us a model of historical change which provides another perspective 
on the contextualist-textualist divisions of literary stylistics. Saussure characterized 
language as both synchronic, a communication system at a particular point in history, 
and diachronic, a series of alterations and transformations of this system through 
history”221. 

Como é do conhecimento geral, a utilização destas duas perspectivas, 
sincrónica e diacrónica, veio enriquecer largamente os estudos linguísticos e 
literários. Com efeito, cumpre-nos esclarecer que no decurso do presente ensaio 
fomos manuseando estas duas formas de abordagem, a saber: a sincrónica, quando 
estudamos as especificidades referentes a um determinado trabalho concreto, 
enquadrado num dado tempo, e a diacrónica, quando estipulamos um estudo 
comparativo da evolução/continuidade dos traços comuns a obras de diferentes 
épocas, como são os casos da primeira obra narrativa datada de 1974, Um Verão 
Assim, e de Boa Noite, Senhor Soares, datada de 2008, ou ainda de Tiago Veiga: 
uma Biografia222, de 2011. 

218  Idem, ibidem, p. 16.

219  Idem, ibidem, p. 16.

220  Idem, ibidem, p. 16. 

221  Richard Bradford, Stylistics, London and New York, Routledge, 1997, p. 114.

222  Mário Cláudio, Tiago Veiga: uma Biografia, Lisboa, Publicações D. Quixote, 2011.
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Retomando o assunto anterior, de facto, no domínio dos Estudos 
Literários, as influências mencionadas sentem-se ao nível do anti-romantismo, 
anti-simbolismo e do pró-futurismo/cubismo223. É neste contexto histórico-social 
que a “obra de arte literária é considerada um produto verbal; é uma linguagem 
poética; arte é construção e não inspiração; arte é técnica”224. Quer isto significar 
que neste momento se dá primazia ao texto que estrutura a obra literária, na 
medida em que este é fruto de uma determinada técnica expressiva, trabalhada, 
procurada, construída, daí que se fale em linguagem poética e não meramente de 
um simples rasgo de inspiração. Chegados à fase pós-estruturalista225, cumpre-nos 
ainda constatar que depois do império do Autor (século XIX) e o do Texto (até 
aos anos 60 de século XX), começa a surgir um terceiro império, o do Leitor226.

Ducrot e Todorov dedicam-se aos aspectos intimamente ligados à 
arquitectura interna do próprio texto. Assim, entendem que para a delimitação 
concisa e coerente das particularidades estilísticas de um determinado texto são 
estritamente necessários dois planos: o do enunciado e o da enunciação227. No 
primeiro plano, encontram-se os aspectos verbal, que contempla o significado 
fónico e/ou gráfico, as propriedades rítmicas e melódicas e a disposição de um texto 
na página228, sintáctico, que diz respeito à natureza e ao número de transformações 
feitas a partir de uma ou várias proposições nucleares229, e semântico, que se 
reporta à penetração progressiva da frase por várias categorias, que nunca estão 
simplesmente presentes ou ausentes e cuja dosagem determina o estilo de cada 
enunciado: a representatividade, a figurabilidade e a plurivalência230. No segundo 

223  Cf. Ana Alexandra Carvalho e João Carlos Carvalho, Aventura(s) d’Escrita(s). Estudos de 
Poética e Retórica, pp. 18 ss..

224  Cf. idem, ibidem, p. 18.

225  Retomamos o estruturalismo e pós-estruturalismo um pouco mais adiante.

226  Cf. idem, ibidem, p. 18. Por isso mesmo, Ana e João estudam autores como Gadamer, 
Wolfgang Iser, Hans Robert Jauss e Umberto Eco que reflectem sobre esta nova realidade, o 
mencionado império do leitor. À excepção de Gadamer, estudaremos o que defendem estes e outros 
autores no próximo capítulo. 

227  Para aprofundar um pouco mais este assunto, cf. Oswald Ducrot e Tzvetan Todorov, 
Dicionário das Ciências da Linguagem, coord. Eduardo Prado Coelho, 5.ª ed., Lisboa, D. Quixote, 
1978, pp. 360-363. 

228  Cf. idem, ibidem, p. 360.

229  Cf. idem, ibidem, p. 361.

230  Cf. idem, ibidem, pp. 361-362.
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plano, entre outros mecanismos orientadores do processo enunciativo, analisam- 
-se os estilemas231 decorrentes de determinados tipos de discurso como o directo, 
o indirecto, o emotivo, o avaliativo e o modalizante232. Ou seja, as entidades 
envolvidas na comunicação, bem como as relações que estabelecem entre si e o 
próprio enunciado, são igualmente fundamentais. 

Apesar destes aspectos se revelarem de suma importância para a 
compreensão do estilo de um autor, não são, no entanto, suficientes, mas também 
não consideramos a solução mais apetecível, como faz a Pragmática, colocar a 
tónica da análise literária no papel da recepção e dos contextos, esvaziando, por 
conseguinte, a relevância do texto e seu criador. Van Dijk, procurando clarificar o 
que significa a pragmática, profere a seguinte explicação, repleta de interrogações: 

“[…] qué elementos de la situación [comunicativa] deberemos incluir en nuestro 
concepto de contexto? [...] la respuesta es sencilla [...] sólo [...] los elementos que 
determinan sistemáticamente la estructura y la interpretación de los enunciados 
(textos expresados), o bien de elementos determinados por éstos. La Pragmática se 
ocupa, pues, de la relación entre la estructura textual y los elementos de la situación 
comunicativa sistemáticamente ligados a ella: todos estos elementos juntos forman el 
contexto?”233. 

Na senda de Van Dijk234, adoptamos uma posição que se pretende mais 
equilibrada, uma vez que para este não se deve privilegiar unicamente o texto nem 
limitar-se apenas aos contextos psicológico, social e histórico, senão vejamos: 

“[…] las características sistemáticas de los procesos comunicativos, conforme las 
analizan la sociología o la psicología, tampoco pertencen al contexto: p. ej., clase 
social, formación escolar, inteligencia, retentiva, rapidez de lectura, motivación, etc. 
Si bien todas estas circunstancias ciertamente influyen en el proceso comunicativo”235.

231  Entendemos o estilema como o termo “com que por vezes se designa um traço ou constante 
estilística” (Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, Instituto Antônio Houaiss de Lexicografia- 
Portugal, tomo VIII, Lisboa, Temas & Debates, 2005, p. 3602).

232  Cf. Oswald Ducrot e Tzvetan Todorov, Dicionário das Ciências da Linguagem, pp. 362-363. 
Na verdade, aquilo que Todorov chama de estilos sincréticos, monólogo e diálogo, podem também 
ser objecto de análise a este nível.

233  Teun A. Van Dijk, La Ciencia del Texto. Un Enfoque Interdisciplinario, trad. Sibila Hunzinger, 
5.ª ed., Barcelona, Buenos Aires, México, Paidós, 1978, p. 81. 

234  Cf. idem, “La Pragmática de la Comunicación Literaria”, in Pragmática de la Comunicación 
Literaria, compil. de José António Mayoral, Madrid, Arcos/Libros, 1987, p. 175.

235  Idem, La Ciencia del Texto. Un Enfoque Interdisciplinario, p. 81.
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Deste modo, uma teoria actual da literatura terá de “compreender tanto 
uma teoria do texto literário, suas estruturas e funções, como uma teoria dos 
contextos literários, condições de produção, elaboração e recepção, etc”236. Posto 
isto, reitere-se que nos propomos, neste trabalho académico, encontrar um ponto 
de equilíbrio entre as duas tendências mencionadas, já que, em nossa opinião, 
ambos os aspectos, os textos e os contextos, tomados no sentido que temos vindo 
a enunciar, são susceptíveis de constituir um excelente e expressivo mote para 
a análise da escrita de um autor, principalmente quando se trata de alguém tão 
complexo e com um estilo tão misturado, “que se enreda em variados jogos”237, 
como é o caso de Mário Cláudio. Ana Paula Arnaut apelida mesmo a sua escrita 
de “miscelânea estético formal”238. Daí que, para além de explorarmos algumas 
temáticas e certas características linguístico-literárias inscritas no texto claudiano, 
abordámos ainda outras questões que se prendem com as influências que lhe têm 
sido tradicionalmente atribuídas ou que ele próprio tem reclamado como suas, 
sem olvidarmos, por seu turno, a relevância das pistas que Mário Cláudio vai 
lançando.

Na realidade, ao elaborar o seu discurso literário, Mário Cláudio comunica 
intimamente com múltiplos aspectos. Em primeiro lugar, convém lançarmos 
um olhar atento sobre uma vertente que lhe é muito cara: o contacto íntimo que 
estabelece com a linguagem, moldando-a de uma forma altamente engenhosa. 
A este respeito, o autor em apreço diz que “a própria substância do livro, a 
própria matéria de que eu me estou a ocupar, exige [...] uma linguagem [...] 
conforme”239. Por isso mesmo, considera-se “um escritor de expressão muito 
difícil, muito procurada, por vezes muito rebuscada”240. A dada altura, confessa, 
inclusivamente, que o acto produtivo se transforma num processo doloroso, tal 
é o preciosismo do seu estilo: “sou um escritor para quem a língua, de facto, é 
um instrumento de sacrifício, de martírio, mas também algumas vezes de gozo 

236  António da Silva Gordo, ob. cit., p. 23.

237  Ana Paula Arnaut, Post-Modernismo no Romance Português Contemporâneo. Fios de 
Ariadne. Máscaras de Proteu, Coimbra, Almedina, 2002, p. 182.

238  Idem, ibidem, p. 194.

239  Mário Cláudio, in Mário Cláudio. 30 Anos de Trabalho Literário (1969-1999), coordenação 
e recolha de textos de Laura Castro, Porto, Fundação Eng.º António de Almeida, Livraria Modo de 
Ler, 1999, p. 22. 

240  Idem, ibidem, p. 18. 
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como sempre acontece”241. Concomitantemente, entende que “para se ser um 
bom criador literário é fundamental ser-se um bom intérprete da língua”242. E, 
tendo em conta a nobreza e especificidade da tarefa, chega mesmo a tecer duras 
críticas contra aqueles que escrevem sem o cuidado requerido: 

“[…] a nossa literatura é que está cheia de arrivistas, que escrevem com os pés ou com 
o nariz, de qualquer maneira. Estão a marimbar-se para a língua. Escrever, para mim, 
é um acto doloroso. Escrevo lentamente. É um alívio depois de uma página escrita. 
Depois deste romance [A Quinta das Virtudes], sinto-me descompensado, vazio, sem 
nada para dizer”243. 

Mário Cláudio é, sem dúvida, um escritor que leva muito a sério a 
investigação e, como tal, antes de iniciar um novo trabalho, documenta-se 
devidamente, quer seja acerca da realidade sobre a qual pretende escrever, quer 
seja ao nível dos melhores termos para acompanharem esses mesmos ambientes. 
A propósito da obra A Quinta das Virtudes confessa: “levei um ano e meio a 
investigar [...] li de tudo. Foi um trabalho exaustivo”244.  

Outro elemento digno de destaque, de resto, bem vincado ao longo das suas 
obras, é a inevitável e cirúrgica intertextualidade245. De facto, podemos encontrar, 
por diversas vezes, textos claudianos que vão beber a fontes inesgotáveis do 
património cultural lusíada e forâneo, gozando, no entanto, de uma visão que lhe 
é muito peculiar. Maria Lepecki nota ainda que “a intertextualidade [...] deixa 
o campo exclusivo do literário para invadir o terreno das artes plásticas, o que 
parece de crucial importância na análise do modo de escrita e das proposições 
de leitura do livro [Damascena] de Mário Cláudio”246. Amadeo constitui outro 
portentoso exemplo, posto que contém passagens que reflectem um expedito jogo 

241  Idem, ibidem, p. 18.

242  Fernando Luís, “História de uma Casa”, entrevista a Mário Cláudio, Revista Ler, n.º 12, 
Outono de 1990, p. 93. 

243  Idem, ibidem, p. 93.

244  Idem, ibidem, p. 92.

245  São incontáveis os casos de intertextualidades, mas a título de exemplo, vejamos as 
similitudes existentes entre Peregrinação de Barnabé das Índias e Os Lusíadas, designadamente 
no que concerne aos episódios do falso piloto, do temível Adamastor, da Tempestade, etc. Sobre 
este assunto, cf. Carla Sofia Gomes Xavier Luís, “Fios de Intertextualidades entre Peregrinação de 
Barnabé das Índias de Mário Cláudio e Os Lusíadas de Luís Vaz de Camões”.

246  Maria Lúcia Lepecki, in Mário Cláudio: 30 Anos de Trabalho Literário (1969-1999), p. 28.
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polifónico, trazendo-nos à memória, através da sua escrita, os conhecidos quadros 
O salto do Coelho e O Banho das Feiticeiras, ambos de 1912, A casa de Manhufe 
e A Cozinha de Manhufe, ambos de 1913247. Ainda no âmbito deste romance, há 
que destacar a introdução da personagem Frederico, responsável pelo surgimento 
de um rasgo pós-modernista. Assim, esta figura contribui para a articulação de um 
desvio relativamente ao dito género canónico dos escritores do Norte, na medida 
em que, por seu interposto, podemos acompanhar o novelo das duas narrativas 
paralelas ao longo da obra. Na realidade, a par do relato produzido por Papi, 
acerca da vida de Amadeo, encontramos um outro que, desta vez, se ocupa da 
feitura do diário de Frederico, dando-nos conta dos desentendimentos e tensões 
que este ia vivendo com Papi. No fundo, assistimos a uma espécie de acumulação 
de textos de prosa poética, onde os géneros se encontram habilmente misturados, 
característica esta que pertence claramente ao domínio do pós-moderno e que 
Mário Cláudio sabe tão bem manusear. De facto, o escritor em apreço tem uma 
predilecção por uma técnica que Gabriel Magalhães convencionou apelidar de 
“jogo de azulejos”248. Tal como o azulejo possui vários padrões diferentes que, no 
entanto, se relacionam entre si, produzindo um todo harmónico, assim também é 
o estilo de Mário Cláudio: trabalha com vários fragmentos que, por sua vez, vão 
sendo arrumados com a ajuda preciosa da conjunção coordenativa copulativa ou 
aditiva “e”. De facto, mesmo a olho nu é francamente visível que no âmbito dos 
elementos que conferem coesão ao texto, mormente as conjunções e locuções 
conjuncionais, a sua predilecta é, indiscutivelmente, “e”, pois esta permite-lhe 
imprimir um cunho de antiguidade, uma certa musicalidade ao texto redigido, 
bem como a possibilidade de melhor arrumar os pequenos trechos que, sem ela, 
funcionariam como peças insulares249.

Além dos elementos artísticos como a pintura, a música, a arquitectura, 
o teatro, analisados mais adiante, as passagens religiosas do tipo das que 
ocorrem n’A Fuga para o Egipto ou os episódios já documentados do ponto 
de vista histórico como a viagem de Vasco da Gama à Índia, tratada de forma 
muito peculiar em A Peregrinação de Barnabé das Índias, acolhem forte 

247  Cf. Ana Paula Arnaut, Post-Modernismo no Romance Português Contemporâneo. Fios de 
Ariadne. Máscaras de Proteu, p. 178. 

248  Gabriel Magalhães, “O Romance como Utopia. Notas de um Percurso Claudiano” 
(bibliografia facultada pelo próprio autor, encontrando-se em vias de publicação), p. 2.

249  Cf. Idem, ibidem, p. 3.
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expressividade. Esta última obra, à boa maneira da metaficção pós-modernista250, 
que utiliza os grandes nomes e acontecimentos no intuito de os modelizar e de 
os parodiar, apresentando a História do avesso, tenta relativizar a importância de 
certos episódios documentados pela História oficial. No fundo, sob a batuta da 
desconstrução, impera uma espécie de parcialidade do conhecimento histórico. 
Num sugestivo artigo intitulado “‘A Outra’ Viagem à Índia”, Ramiro Teixeira 
apresenta-nos uma boa interpretação desta realidade. Com efeito, explica, logo à 
partida, que se trata de “um Romance evocativo da viagem de Vasco da Gama”251, 
cuja personagem principal, sem surpresa, não é este conhecido herói, mas, sim, 
“Barnabé, um pobre diabo feito grumete”252. No fundo, não se trata de um 
romance:

“[…] cujo tema seja o da realidade, ou o que por ela passa, conforme o que nos foi 
transmitido através das gerações, embora a tenha ou possua como motor do narrado. 
Nesta perspectiva, ele acompanha não a valia e a velocidade do acontecido, mas bem 
ao contrário, a lentidão dos ritmos vividos, a dificuldade das adaptações à grande 
aventura que foi aquela”253. 

Como já se percebeu, a escrita claudiana obedece, grosso modo, a 
pressupostos teóricos avançados por Bakhtine, pois o seu estilo, ao invés de 
uma mera criação individual, resulta, efectivamente, da conjugação de vários 
elementos, tais como: o objecto, o outro, as circunstâncias, a própria linguagem 
e os diferentes discursos/textos, sem esquecer a importância do papel do leitor e 
dele próprio enquanto autor. Este último sofrerá influências do meio, mas será, 
igualmente, portador de um número significativo de singularidades que são fruto 
da sua própria cosmovisão. Ana Paula Arnaut, referindo-se concretamente a 
Amadeo, entende que esta obra “apela, tocando os limites da exigência, a uma maior 
inter-actividade do leitor, agora envolvido num sub-reptício jogo que, em última 
análise, permitirá verificar que a técnica de registo escrito-narrativo especula a 

250  Cf. Ana Paula Arnaut, Post-Modernismo no Romance Português Contemporâneo. Fios de 
Ariadne. Máscaras de Proteu e Carlos Reis, História Crítica da Literatura Portuguesa. Do Neo-
Realismo ao Post-Modernismo, Lisboa, Verbo, vol. IX, 2005.

251  Ramiro Teixeira, “A ‘Outra’ Viagem à Índia…”, in SE7E, Letras, 2 de Agosto de 1998, p. 8.

252  Idem, ibidem, p. 8.

253  Idem, ibidem, p. 8.
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própria técnica pictórica-figurativa do pintor modernista”254. Naturalmente que 
este apelo à interactividade do leitor, nos textos indicados, pode ser extensível a 
outras obras, como, de resto, teremos oportunidade de verificar. 

Em suma, no cômputo geral, apresentámos, ao longo deste capítulo, 
algumas definições e considerações sobre a noção de estilo que foram marcando 
a História ao longo dos tempos. Tentámos, através de uma breve viagem 
cronológica, perceber em que altura se deu a emancipação do mencionado termo, 
isto é, quando passou a ser utilizado de uma forma mais sistemática. Finalmente, 
fomos emitindo a nossa opinião, procurando esclarecer as opções tomadas, sem 
olvidarmos a introdução intercalada, sempre que necessário, de comentários mais 
direccionados para o escritor e para a(s) obra(s) em análise. 

Depois dos breves exemplos apresentados e de tudo quanto já dissemos 
até ao presente momento sobre o autor em apreço, levantando um pouco o véu e 
deixando adivinhar o labor que se segue, estamos convencidos de que a melhor 
solução é mesmo abraçarmos uma noção híbrida do termo estilo, aplicando-a à 
estrutura constitutiva deste trabalho. No âmbito das diferenças fulcrais decorrentes 
das evoluções dos séculos XIX e XX ao nível dos estudos literários, resta-nos 
apenas reiterar que a nossa interpretação da obra claudiana tem presentes os três 
impérios citados: o do Autor, o do Texto e o do Leitor. Estas três entidades integram 
o conjunto dos seis factores necessários para que a comunicação humana verbal 
se processe. Neste sentido, serão, no próximo capítulo, analisadas em pormenor 
tendo como pano de fundo a distinção necessária entre a comunicação linguística 
e a comunicação literária, mas ainda antes, até para colocarmos em prática o 
conceito de estilo eclético que defendemos, apreciamos, no ponto temático que 
se segue, algumas fontes de inspiração de Mário Cláudio.

3.2. PERSCRUTANDO INFLUÊNCIAS CLAUDIANAS

Na linha de uma noção de estilo eclética, que inclui não só o texto mas 
igualmente todos os aspectos de potencial interesse, no fundo, textos e contextos, 
pareceu-nos imprescindível realizarmos um pequeno exercício de indagação das 
principais influências claudianas, posto que nos poderão fornecer algumas pistas 
úteis à captação e sustentação dos principais traços do seu estilo. Por conseguinte, 

254  Ana Paula Arnaut, Post-Modernismo no Romance Português Contemporâneo. Fios de 
Ariadne. Máscaras de Proteu, p. 176.
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perscrutando algumas das suas fontes inesgotáveis de inspiração, as próximas 
páginas apontam tão-somente caminhos merecedores da nossa atenção.

Na realidade, o almejado reconhecimento público de Mário Cláudio, 
focado na introdução deste ensaio, que se materializa, entre outros aspectos, na 
atenção que variados académicos lhe dedicam, nos prémios conquistados, nas 
traduções de algumas das suas obras, é inevitavelmente fruto de longas e árduas 
horas de trabalho solitário, extrema dedicação e, diríamos mesmo, de religiosa 
devoção a esta exigente actividade. Daí que, a fim de alcançar um manejo 
considerável da língua, para além de todas as influências, das mais diversas 
proveniências, de que vai sendo directa ou indirectamente alvo, o criador literário 
deve, indubitavelmente, ser um voraz leitor, manusear uma apurada técnica de 
urdidura textual, escrevendo e reescrevendo, a fim de apurar bem o seu estilo e, 
até mesmo, como sublinha o próprio Mário Cláudio, inspirado numa afirmação 
de Auden, tem de “ouvir muita música”255, pois retirará, certamente, de todos 
estes contextos matéria-prima para a sua obra de arte por excelência, o texto. 

Ora, Mário Cláudio não se desviou destas máximas. Com efeito, para além 
de ser um escritor cujas obras “intentan ser objetos verbales perfectos: pura joyería 
literaria”256, dedicando-se, portanto, acerrimamente à investigação, encontra-se, 
em termos de influências, geralmente associado a determinados autores, mas 
também a certas épocas/correntes literárias. A título exemplificativo, destacamos 
aquela que talvez seja uma das mais marcantes no seu discurso e, por conseguinte, 
das mais comentadas por variados estudiosos. Referimo-nos, concretamente, ao 
Barroco que, como se sabe, é altamente sensorial e naturalista, apelando:

“[…] gozosamente para as sensações fruídas na variedade incessante do mundo físico 
[...]; é uma arte acentuadamente realista e popular, animada de um poderoso ímpeto 
vital, comprazendo-se na sátira desbocada e galhofeira, dissolvendo deliberadamente 
a tradição poética petrarquista”257. 

Sabendo que Mário Cláudio nutre, efectivamente, um gosto especial pelos 
jogos estéticos ao nível da construção textual, pela linguagem altamente rebuscada, 

255  Mário Cláudio, in Mário Cláudio. 30 Anos de Trabalho Literário (1969-1999), coordenação 
e recolha de textos de Laura Castro, Porto, Fundação Eng.º António de Almeida, Livraria Modo de 
Ler, 1999, p. 22.

256  Gabriel Magalhães, “Mário Cláudio o la Aventura de la Belleza”, Revista ...à Beira, n.º 4, 
Covilhã, Departamento de Letras da Universidade da Beira Interior, 2004, p. 178.

257  Vítor Manuel de Aguiar e Silva, Teoria da Literatura, 8.ª ed., Coimbra, Livraria Almedina, 
1988, p. 477.
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pela cinestesia dos contextos e pelo preciosismo da escrita em geral, não é pois 
de estranhar este grau de parentesco. Note-se, de resto, que o próprio escritor se 
revê nesta apreciação, afirmando, a respeito, “que o barroco é de todos os estilos o 
menos aleatório, o mais obcecado, preocupado com simetrias [...], o barroco é um 
estilo de tese e antítese”258, logo dizer-se que a sua poesia “é barroca aqui e ali é 
um cumprimento: sinal de que é rigorosa: a poesia de um homem que sabe do seu 
ofício”259. Apesar de neste comentário se reportar à poesia260, tal característica, 
assim como outras, é, naturalmente, extensível à prosa, posto que, como se 
compreende, devemos analisar a sua produção escrita como um todo. Para além 
disso, é o próprio quem assume que a sua “prosa tem evidentes contiguidades com 
a poesia”261, sendo que as fronteiras existentes entre elas são esbatidas, porquanto 
“difíceis de definir, tendem a anular-se”262. Como se sabe, “a interacção entre 
música, artes plásticas e literatura desenvolveu-se consideravelmente durante o 
século XX”263, por conseguinte, dada esta proximidade temporal, posto que se 
trata de um escritor contemporâneo, não causa qualquer estranheza que tais jogos 
polifónicos o afectem. Naturalmente, o que o singulariza em relação aos demais 
escritores contemporâneos, com quem inclusivamente partilha certas técnicas de 
urdidura textual, como José Saramago264, Agustina Bessa Luís, António Lobo 
Antunes265, Mário de Carvalho, é a forma como actualiza essas características 
nos seus textos.

Mas, retomando novamente a questão do barroco, numa outra ocasião, o 
autor em apreço, exclama: “barroco serei até ao fim porque já sabemos que não se 

258  Mário Cláudio, in Mário Cláudio. 30 Anos de Trabalho Literário (1969-1999), p. 22. 

259  Idem, ibidem, p. 24.

260  A propósito da linguagem poética, cf. Jean Cohen, Estrutura da Linguagem Poética, 3.ª ed., 
Lisboa, Dom Quixote, 2004.

261  Mário Cláudio, in Mário Cláudio. 30 Anos de Trabalho Literário (1969-1999), p. 22.

262  Carlo Viottorio Cattaneo, in ibidem, p. 27.

263  Ladan Taghian Eftekhari, “Som e Imagem na Obra do Alfredo Keil”, Biblos, vol. VI, 2.ª 
série, Ciência e nas Artes, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, Coimbra, 2008, p. 
135. 

264  Sobre José Saramago cf., obrigatoriamente, Ana Paula Arnaut, José Saramago, coord. Carlos 
Reis, Lisboa, Edições 70, 2008.

265  Acerca de Lobo Antunes, cf., necessariamente, Ana Paula Arnaut, António Lobo Antunes: a 
Critica na Imprensa 1980-2010: cada um voa como quer, Coimbra, Almedina, 2011. António Lobo 
Antunes, coord. Carlos Reis, Lisboa, Edições 70, 2009.
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altera o carácter, e que só existem dois tipos dele, esse mesmo e o outro”266. Vem 
a escorreito propósito o comentário de António Guerreiro, o qual, sobre A Quinta 
das Virtudes, frisa que o escritor em estudo acalenta o “gosto por uma escrita 
desmesurada, literalmente barroca, que privilegia a proliferação dos processos 
retóricos e cria um efeito de hiperliterariedade”267. Urbano Tavares Rodrigues, 
sobre a mesma obra, especifica tal afeição, apresentando o cenário deste modo:

“Barroco é neste romance a luxúria do pormenor, a própria volúpia do traço verbal e 
dos tons lexicais. Barroco é o excesso, a exuberância da linguagem que se desentranha 
em retratos e cenas de uma força e, ao mesmo tempo, de uma elegância palpitante que 
não raro exorbitam dos territórios maneiristas para atingir o domínio mítico”268. 

É certamente pensando no apurado envolvimento no detalhe, nas 
minudências que Eloy Tizon, no âmbito de Amadeo, afirma que “el prosista 
inyecta de barroca imaginación la biografia sucinta”269. Quanto a Carlos Reis, 
sem se reportar a uma obra em concreto, sublinha que a escrita de Mário Cláudio 
chega a tocar um certo “barroquismo”, encontrando-se “situada num calculado 
ponto de equilíbrio entre a derramada dispersão estilística de uma Agustina e o 
austero (às vezes irónico) despojamento de um Cardoso Pires”270. A influência 
que Mário Cláudio terá sofrido da parte de Agustina é ainda sugerida por Miguel 
Real, referindo-se ao estilo reflexivo claudiano que, dispensando o discurso 
directo, se torna “excessivamente sofisticado na utilização de palavras eruditas, 
convergindo com Agustina no desenho refinado da frase e na esculturação 
minuciosa do ambiente material da acção”271. Mas Mário Cláudio partilha 
também com a mencionada escritora quer o gosto pela reinterpretação da História 
a seu belo prazer quer o hábito de ler nas entrelinhas, favorecendo, assim, “a 
dupla versão do mesmo facto, chegando ao ponto de, propositadamente, sugerir 

266  José Carlos de Vasconcelos, “Portugal Visto Através dos Brocas”, entrevista a Mário Cláudio, 
in Jornal de Letras, Artes e Ideias, director José Carlos de Vasconcelos, n.º 928, de 26 de Abril a 9 
de Maio de 2006, p. 10.

267  António Guerreiro, “História, Mito, Memória”, in Expresso (cultura), 11 de Janeiro de 1991, 
p. 1. 

268  Urbano Tavares Rodrigues, “A Quinta das Virtudes. Mário Cláudio e o Romance de Grande 
Fôlego”, in Jornal de Letras e Letras (Crítica/Ensaio), 2 de Janeiro de 1991. 

269  Eloy Tizon, in Mário Cláudio: 30 Anos de Trabalho Literário (1969-1999), p. 32.

270  Carlos Reis, “Páginas Goyescas”, in Jornal de Letras, 22 de Dezembro a 4 de Janeiro, p. 25.

271  Miguel Real, “O Verbo como Estilo”, ibidem, p. 24.
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outra perspectiva, que parece ter tanta plausibilidade como a tradicionalmente 
consagrada”272. Por tudo isto, não causa estranheza que a especialista Maria de 
Fátima Marinho considere Agustina Bessa-Luís, Saramago e Mário Cláudio 
três “romancistas que melhor actualizam as formas pós-modernas do romance 
histórico”273. Por outro lado, na óptica de Carlos Jorge, faz todo o sentido associar 
Mário Cláudio e Agustina Bessa-Luís, no entanto, entende que a origem de tal 
proximidade não radica numa colheita directa na prosa desta conterrânea, mas 
parece-lhe, por seu turno, que “ambos vão beber na fonte inesgotável de uma 
das mais marcantes entidades do romance oitocentista portuense – Camilo”274. 
Voltamos a esta última referência literária, mas não sem antes auscultarmos a 
opinião de Agustina Bessa Luís que, na qualidade de comentadora e na sequência 
de um prefácio que produziu à obra Triunfo do Amor Português, da autoria de 
Mário Cláudio, apresentou a seguinte leitura do labor ficcional do seu colega: 

“Mário Cláudio é constante na aliança essencial entre a inteligência mental e a 
inteligência dos afectos. As pessoas e as suas vidas constituem o mundo escrito e 
elaborado para ser escrito. Depois de Mário Cláudio começa a literatura de apartamento, 
em surdina, para não incomodar os vizinhos. As artes devem ter som e estridência até 
para que os ouvidos as recebam. Para que as amem ou protestem. A cidade e a partitura 
[…]. É assim que tem que ser entendido como escritor”275.

Ramiro Teixeira, num artigo intitulado “A Quinta das Virtudes. O Estilo 
Tripartido”, afirma, como de resto se percebe pelo título, que Mário Cláudio, 
na obra indicada, usou-se de uma tricotomia estilística. Assim, considerando 
uma particularidade intrínseca ao próprio escritor em apreço, o primeiro dos três 
mencionados vectores, fonte de inspiração, diz respeito ao estilo barroco e ao que 
de essencial o enforma, precisamente o cultismo e conceptismo276. Com efeito, 
estamos ante “uma estética barroquista que, na forma, na linguagem prosódica, se 
recheia de variantes cultistas e jogos de construção [...] e, no conteúdo, se distingue 

272  Maria de Fátima Marinho, O Romance Histórico em Portugal, Porto, Campo das Letras, 
1999, p. 308.

273  Idem, ibidem, p. 308.

274  Carlos J. F. Jorge, “Os Quadros da Crónica ou a História Segundo o Romancista”, Revista 
Colóquio/Letras, Recensões Críticas, n.º 161-162, Julho/Dezembro de 2002, p. 209.

275  Agustina Bessa-Luís, “Prefácio”, in Triunfo do Amor Português, 2.ª ed., Lisboa, Dom 
Quixote e Círculo de Leitores, 2005, p. 14.

276  Cf. idem, ibidem. 
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pela imaginação sensorial e pelas construções mentais algo arbitrárias”277. 
Quanto aos restantes dois vectores, estes emanam da associação de uma corrente 
literária a um determinado autor, a saber: Romantismo realista – Camilo Castelo 
Branco e irónico Realismo – Eça de Queirós278. No que diz respeito ao primeiro 
caso, vejam-se os episódios do “estupro de Cândida Branca, face à impotência 
patética de Lambrout”279, das prostitutas das Virtudes e do suicida falido280. No 
que concerne à segunda influência, atente-se na ironia imanente em Tocata para 
Dois Clarins ou ainda na expressividade dos adjectivos utilizados que acabam 
por nos dar conta do tempo asfixiante que se vivia na altura do Estado-Novo281. 

Na verdade, ainda que indirectamente, Mário Cláudio explica a admiração 
que acalenta por estes dois grandes marcos da literatura portuguesa, dizendo 
que “Camilo tocou aquilo a que podemos chamar as raízes de Portugal ou 
da portugalidade, e o Eça teria tocado as antenas de Portugal”282. Daí que, o 
primeiro, deixando de lado a nossa participação num contexto europeu, mergulha 
profundamente no mundo dos afectos, pensando-nos mais como região do que 
como país, ao passo que o segundo pensou-nos como pátria283.

Interessante é também o quadro de influências de Mário Cláudio, no domínio 
da tradição literária portuguesa, traçado por Maria Theresa Alves, e que o filia aos 
seguintes nomes:

“[…] a Vieira pelo cultismo e conceptismo, a Almeida Garrett pelo estilo digressivo 
que imbrica muitas histórias dentro da principal, a Camilo Castelo Branco pela 
temática amorosa associada a interesses classicistas, a Eça de Queirós pela 
adjectivação imprevista, pela plasticidade descritiva e pela ironia, a Júlio Diniz pela 
fina reconstituição de ambientes e atmosferas, situando-se na trilha de outros romances 

277  Cf. Ramiro Teixeira, “A Quinta das Virtudes. O Estilo Tripartido”, in Jornal de Letras e 
Letras, 20 de Março de 1991.

278  Idem, ibidem.

279  Idem, ibidem.

280  Cf. idem, ibidem.

281  Cf. Manuel Alegre, “Crítica ‘Terrorista’”, in Jornal de Letras, Artes e Ideias, de 9 a 15 de 
Fevereiro de 1993, citado Maria de Fátima Ferreira Rolão Candeias, Um Olhar de Soslaio (Sobre a 
Trilogia da Mão e Tocata para Dois Clarins, de Mário Cláudio), p. 219.

282  Mário Cláudio, in Mário Cláudio: 30 Anos de Trabalho Literário (1969-1999), p. 19.

283  Cf. idem, ibidem, p. 19.



72

portugueses que elegeram a temática da casa, tais como A Ilustre Casa de Ramires, de 
Eça, A Velha Casa, de Régio, A Casa Grande de Romarigães, de Aquilino”284.

No que diz respeito às influências que sofreu, o próprio autor, para além 
de confirmar, como já demonstrámos, a incidência barroca, declara ainda que 
“tenta fazer uma síntese entre o que se julga inconciliável: a tradição queirosiana 
e a tradição camiliana”285. Concretamente acerca d’A Quinta das Virtudes, depois 
de explicar que se trata de um romance fortemente alicerçado num labor intenso, 
sustentado por uma pesquisa exaustiva nas mais distintas áreas, assume o seguinte:

“[…] a Casa das Virtudes, pela sua própria génese, tem a ver com a tradição portuguesa 
do romance histórico como praticou, por exemplo, um Arnaldo Gama ou Aquilino, 
sobretudo o de A Grande Casa de Romarigães. Embora eu pense que no meu romance 
seja mais visível um certo veio camiliano temperado por um veio queirosiano”286. 

Seja como for, apesar de existirem pontualmente alguns resquícios 
queirosianos, uma vez mais é o escritor em análise quem reconhece, numa 
entrevista concedida ao académico Cândido Oliveira Martins, que, em termos 
gerais, “Camilo continua a ser o grande mestre”287. De facto, muitos outros nomes 
poderiam igualmente ser objecto de apurados comentários no âmbtito desta 
complexa temática. Álvaro Machado, por exemplo, apresenta o seguinte cenário: 

“[…] ‘gritos’ (versão brandoniana) transformados em ‘sussurros’ (versão agustiniana) 
na reconstituição alegorizante de acontecimentos históricos, indiciando o legado 
de Raul Brandão, também se poderão detectar na obra de ficção de Mário Cláudio. 
Sobretudo desde A Quinta das Virtudes (1990), romance-crónica sobre uma casa 
senhorial do Porto, entre 1757 e 1853, evocando um período fulcral da formação e 
plena expansão do romantismo português e mais propriamente portuense”288. 

284  Maria Theresa Abelha Alves, “A Quinta das Virtudes ‘...Fora tudo, Sempre, uma Estranha 
Casa’”, in Escrever a Casa Portuguesa, org. Jorge Fernandes da Silveira, Brasil, Editora UFMG, 
1999, pp. 367-368. 

285  Mário Cláudio, “Escrevi um Romance de Saúde Barroca”, in Público, 13 de Novembro de 
1990. 

286  Fernando Luís, “História de uma Casa”, entrevista a Mário Cláudio, Revista Ler, p. 92.

287  Cândido Oliveira Martins, “Camilo Continua a Ser o Grande Mestre...”, entrevista a Mário 
Cláudio, in DN (cultura), 14 de Abril de 2004, p. 25. 

288  Álvaro Manuel Machado, “De Raul Brandão a Agustina e Mário Cláudio: dos ‘Gritos’ aos 
‘Sussurros’”, in Actas do Colóquio Internacional Literatura e Memória, Porto, Faculdade de Letras 
da Universidade do Porto, 2004, p. 341. 
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Não obstante, o mesmo especialista reconhece ainda que, mais do que 
neste último romance, claramente neo-barroco, ou inclusivamente noutros 
mais recentes, a marca de Raul Brandão, no âmbito da relação existente entre 
a literatura e a memória plasmada na alegorização apocalíptica da História, se 
verifica mormente n’As Batalhas do Caia289. Nesta última obra, um dos aspectos de 
grande monta, para lá da edificação de uma ficcionalização de natureza biografista, 
bem ao estilo do Raul Brandão de El-Rei Junot é a projecção alegorizante e 
decadentista “duma História fantasmática num constante confronto com o 
fantasma da própria escrita do autor-narrador, projectando-se um elemento no 
outro”290. Estas, e naturalmente muitas outras como Álvaro Velho, Fernão Lopes, 
Luís Vaz de Camões, Fernão Mendes Pinto, Fernando Pessoa, Padre António 
Vieira, que oportunamente estudamos, constituem interessantes influências que 
Mário Cláudio soube recuperar com mestria e sapiência. 

E apresentados alguns resquícios de empréstimos, chamemos-lhe assim, no 
âmbito da tradição literária portuguesa, aventamos, em seguida, algumas achegas 
acerca da relação privilegiada que mantém com a tradição literária inglesa. No 
que a este assunto diz respeito, e perscrutando a génese de tal opção, ele próprio 
refere que em casa dos seus pais o romance inglês era uma constante, e exemplifica 
com Brontë e Dickens, confessando que consome este tipo de literatura desde que 
começou a ler291. A título parentético, diga-se que, sabendo que Emily Brontë 
“achieves the similar effect of creating a metatext, a narrative structure, that 
absorbs the untidy details of real-world discourse into the textual structures of the 
novel”292, tal filiação não causa qualquer estranheza. Na verdade, Jorge de Sena, 
aquando da publicação da primeira obra narrativa de Mário Cláudio, Um Verão 
Assim, apercebeu-se, de imediato, da influência inglesa na obra claudiana. Com 
efeito, é o próprio Mário Cláudio quem nos confidencia esse dado do seguinte 
modo:

“Quando publiquei o meu primeiro livro Um Verão Assim, a banda teve um texto do 
Jorge de Sena. Ele gostou muito do livro, lembro-me de o ter encontrado e ele me ter 
dito: ‘Você é um achado, é o primeiro autor português que eu conheço que tem muito 
mais acentuada a influência britânica do que a influência francesa na sua obra’. E 

289  Cf. idem, ibidem, p. 341. 

290  Cf. idem, ibidem, p. 341.

291  Cf. Mário Cláudio, in Mário Cláudio. 30 Anos de Trabalho Literário (1969-1999), p. 21.

292  Richard Bradford, Stylistics, London and New York, Routledge, 1997, p. 143.
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suponho que isso era verdade. Situo-me precisamente no mesmo lugar dos poetas para 
os quais a escrita sem metáfora não era escrita”293. 

De facto, concretizando um pouco, a propósito da obra Um Verão Assim294, 
entendida como uma “delirante e explosiva narrativa, de voz diferente”295, onde se 
evocam “também experiências de obsessões e visionarismos fim-de-século”296, a 
par de Herberto Helder ou Almeida são ainda recordados escritores como Michaux, 
mas também James Joyce297. A estes nomes, e de olhos postos em The Portrait of 
a Lady, acrescentamos, naturalmente, o de Henry James, dado que a relação entre 
este último e Mário Cláudio encontra alguma expressividade também no gosto 
que ambos nutrem pelo novo mundo e o velho. De Shakespeare, concretamente do 
Rei Lear, “busca Damascena a sua intertextualidade básica. Da eígrafe à acção – 
se de tal se pode falar para o livro de Mário Cláudio –, a presença shakespereana 
é o alicerce de sustentação”298. Inolvidável é ainda a ligação que mantém com 
Virginia Woolf299 de quem, como já mencionámos, traduziu Rumo ao Farol. No 
que concerne a esta conexão, destacamos, em primeiro lugar, a centralidade da 
casa, dos seus habitantes e das visitas, quer na supra-citada obra, da mencionada 
escritora inglesa, quer, por exemplo, n’A Quinta das Virtudes, de Mário Cláudio. 
Em segundo lugar, o constante barulho das ondas do Atlântico a quebrar contra os 
rochedos da Cornualha (zona que, por motivos pessoais, é tão querida ao ficcionista 
em estudo) que ressoa em múltiplas páginas da obra de Virginia é também audível 
em Mário Cláudio, concretamente em Medeia, onde recorrentemente somos 
interpelados por este som: “ouve-se um marulho de ondas que se espraiam nos 
seixos”300. Mas este veio anglófono encontra uma expressividade considerável 
na sua mais recente obra publicada, Tiago Veiga: uma Biografia, não só por via 

293  Mário Cláudio, in Mário Cláudio. 30 Anos de Trabalho Literário (1969-1999), p. 21.

294  Acerca desta obra, cf., obrigatoriamente, Arnaldo Saraiva, Um Texto Assim: Estudo Sobre a 
Narrativa de Um Verão Assim de Mário Cláudio, Porto, Paisagem Editora, 1974.

295  Duarte Faria, “‘Um Verão Assim’, de Mário Cláudio”, Revista Colóquio/Letras, Recensões 
Críticas, n.º 2, Março de 1975, p. 73.

296  Idem, ibidem, p. 73.

297  Cf. idem, ibidem, p. 73.

298  Maria Lúcia Lepecki, “Mário Cláudio. Damascena, a Profecia”, in Sobreimpressão, Lisboa, 
1988, p. 125.

299  Cf. Joaquim Matos, Ficção e Ideário, Porto, Caixotim, 2004, pp. 16-55.

300   Mário Cláudio, Medeia, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 2008, pp. 12 e 14.  
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da passagem de Tiago pela Inglaterra, mas também pelo contacto directo que 
foi travando com certas personalidades. Não podemos deixar de destacar o 
trecho que se segue, posto que marca o encontro, em terras anglófonas, desta 
feita com uma personagem, de ascendência italiana, que fora inclusivamente a 
protagonista de um dos romances da Trilogia da Mão, Guilhermina: “Mas houve 
um momento em que, desenfiando-se das sessões, deambulou pela City, comeu 
fish and chips, e foi a Queen’s Hall ouvir a violoncelista Guilhermina Suggia no 
Concerto Si menor, de Elgar, com a orquestra dirigida por Sir Henry Wood”301.

Por outro lado, deixando o campo das influências anglófonas, Mário Cláudio 
auto-propõe ainda para a sua família literária o nome de Dominique Fernández302, 
ao qual acrescentamos Marcel Proust que, Em Busca do Tempo Perdido, nos 
põe em contacto, entre outros aspectos, com a temática da homossexualidade, 
timidamente inscrita em Ursamaior, com a relevância da musicalidade, realidade 
amplamente abordada em Tocata para Dois Clarins e Guilhermina, bem como 
com o amor entre pessoas de estatutos sociais diferentes explorado n’A Quinta 
das Virtudes.

Por tudo quanto foi dito, e como, de resto, se compreende, traçar o quadro de 
influências de um escritor não constitui, geralmente, uma tarefa simples. No caso 
de Mário Cláudio, atrever-nos-íamos quase a exclamar que, se não é impossível, 
trata-se, no mínimo, de uma cruzada praticamente interminável. De facto, este 
escritor não é facilmente catalogado, quer seja em termos de influências, quer no 
que concerne aos tipos e géneros de discurso que perfilhou, quer ainda no que ao 
seu estilo em geral diz respeito. Não obstante, uma das principais características 
do seu estilo é efectivamente, e como muito bem nota a especialista Ana Paula 
Arnaut, a “complexidade generalizada”303. 

Estivemos, ao longo dos últimos parágrafos, a delinear um possível quadro 
de algumas das principais influências claudianas. Tal tarefa foi essencialmente 
realizada com base em comentários tecidos por vários estudiosos, incluindo os 
nossos, mas também mediante afirmações do próprio escritor em análise, o que 
demonstra o relacionamento tranquilo e saudável com este assunto.

301  Idem, Tiago Veiga: uma Biografia, p. 270.

302  Alberto Augusto Miranda, “Leituras de Mário Cláudio”, entrevista a Mário Cláudio, in 
Letras, de 21 de Julho a 3 de Agosto de 2004, p. 24.

303  Ana Paula Arnaut, a propósito da mistura dos registos discursivos, afirma que um traço 
fundamental característico em Mário Cláudio é a sua “complexidade genérica” (Ana Paula Arnaut, 
Post-Modernismo no Romance Português Contemporâneo. Fios de Ariadne. Máscaras de Proteu, 
pp. 176-198).



76

Porém, nem todos os escritores se sentem completamente à vontade em 
relação a esta matéria. Harold Bloom, no seu livro A Angústia da Influência, 
cita alguns exemplos que personificam esta mesma agonia. Mediante o caso de 
Oscar Wilde, que havia falhado como poeta, “porque não tinha a força necessária 
para ultrapassar a sua angústia da influência”304, Bloom constata que “The Ballad 
of the Reading Gaol é embaraçosa de ler, tão directamente nela se reconhece 
que cada distinção que exibe é reflexo de The Rime of the Ancient Mariner”305. 
Harold Bloom enuncia relativamente ao escritor Stevens, herdeiro de Pater e 
considerado mais forte do que o próprio Wilde, a coragem de escrever nas suas 
cartas o seguinte: 

“[...] embora, claro, eu venha do passado, o passado é meu e não uma coisa que 
diz Coleridge, Wordsworth, etc. Não sei de ninguém que tenha sido especialmente 
importante para mim. O meu complexo de realidade e imaginação é completamente 
meu, apesar de eu o ver noutros”306. 

Bloom apresenta ainda um trecho, retirado de uma carta que Stevens 
escreveu ao poeta Richard Eberhart, cujas alegações se tornam ainda mais 
ferozes, chegando mesmo a assumir um certo pendor temperamental307. Vejamos, 
portanto, uma pequena passagem ilustrativa de uma certa tensão: 

“[...] simpatizo com a sua negação de qualquer influência da minha parte. Essa espécie 
de coisas parece-me sempre desagradável porque, no meu caso, não estou consciente 
de ter sido influenciado por ninguém [...]. Mas há uma espécie de críticos que passam 
o seu tempo a dissecar o que lêem em ecos, imitações, influências, como se as pessoas 
não fossem nunca simplesmente elas próprias mas sim invariavelmente compostos de 
muitas outras pessoas”308. 

Em jeito conclusivo, veja-se a opinião da especialista Maria Theresa 
Alves que entende que Mário Cláudio comunga da sabedoria barthesiana, pois: 
“o escritor não pode deixar de imitar um gosto sempre anterior, nunca original; 
o seu único poder é o de misturar as escritas, de as contrariar umas às outras, 

304  Harold Bloom, A Angústia da Influência. Uma Teoria da Poesia, trad. Miguel Tamen, Lisboa, 
Cotovia, 1991, p. 17.

305  Idem, ibidem, p. 17.

306  Stevens, citado por Harold Bloom, A Angústia da Influência. Uma Teoria da Poesia, p. 18.

307  Cf. idem, ibidem, p. 18.

308  Idem, ibidem, p. 19.



77

de modo a nunca se apoiar numa delas”309. De facto, é certo que o escritor em 
estudo encontra matéria para reflexão em distintos autores, não obstante, mais 
do que um simples misturador de escritas, demonstrou ter capacidade de criar a 
sua própria linha, revelando-se original em vários aspectos. Por outras palavras, 
concluímos que o autor em apreço sofreu influências que, como se pôde ver, não 
nega, tendo, todavia, conseguido trilhar, de uma forma sólida e madura, o seu 
próprio caminho, demonstrando-se capaz de construir “uma escrita narrativa em 
muitos aspectos inovadora”310, tornando-se, tal como afirma Carlos Reis, num 
“dos nossos ficcionistas estilisticamente mais dotados”311. E terminamos este 
primeiro capítulo com uma frase lapidar com o selo do centro de documentação 
de autores portugueses, em nossa opinião deveras incisiva e, a seu tempo o 
veremos, bastante pertinente, posto que concebe Mário Cláudio como um 
“escritor prolífico, metódico e rigoroso, pesquisador de estilos e investigador da 
‘portugalidade’”312.

309  Maria Theresa Abelha Alves, art. cit., p. 368.

310  Carlos Reis, “Páginas Goyescas”, in Jornal de Letras, 22 de Dezembro a 4 de Janeiro, p. 25.

311  Idem, ibidem, p. 25.

312  Centro de Documentação de Autores Portugueses, 02/2005, disponível em http://www.
dglb.pt/sites/DGLB/Portugu%c3%aas/autores/Paginas/PesquisaAutores1.aspx?AutorId=11425 
[acedido a 19-01-2009].





 “Linguística e literatura: esta aproximação parece-nos actualmente bastante 
natural. Não será natural que a ciência da linguagem (e das linguagens) se 
interesse por aquilo que é incontestavelmente linguagem, a saber: o texto 
literário? Não será natural que a literatura, técnica de certas formas de 
linguagem, se volte para a teoria da linguagem? Não será natural que, no 
momento em que a linguagem se torna uma preocupação maior das ciências 
humanas, da reflexão filosófica e da experiência criativa, a linguística 
ilumine a ciência da literatura, tal como ilumina a etnologia, a psicanálise, 
a sociologia das culturas? Como poderia a literatura permanecer afastada 
desta irradiação de que a linguística é o centro? Não deveria ter sido ela 
mesma a primeira a abrir-se à linguística?” (Roland Barthes “Linguística e 
Literatura”, in Linguística e Literatura, trad. Isabel Gonçalves e Margarida 
Barahona, Lisboa, Edições 70, 1980, p. 9).

“[…] mais do que uma utópica estilística de carácter estritamente 
esteticista, cremos que é sobretudo da conjugação de dois campos de estudo 
intimamente relacionados – a linguística e a estilística – que deve resultar 
uma modalidade de análise que, tendo em conta o código linguístico 
representado no referido plano da expressão, não ignore um outro facto não 
menos relevante: o de que o código linguístico não pode ser radicalmente 
dissociado dos restantes códigos específicos da linguagem literária, em 
conjugação com os quais o texto é produzido” (Carlos Reis, Técnicas de 
Análise Textual. Introdução à Leitura Crítica do Texto Literário, 3. ª ed. 
revista, Coimbra, Livraria Almedina, 1981, p. 148).

Capítulo Segundo

A COMUNICAÇÃO LITERÁRIA EM MÁRIO CLÁUDIO

1. COMUNICAÇÃO LINGUÍSTICA VS. COMUNICAÇÃO 
LITERÁRIA

Depois de definidas as várias perspectivas, incluindo a nossa, acerca da 
noção de estilo e perscrutando a intenção primeira de compreendermos as suas 
principais manifestações nas obras indicadas de Mário Cláudio, norteámos os 
nossos próximos comentários em direcção ao texto, mais concretamente ao 
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texto literário313 e, por consequência, aos ingredientes indispensáveis à emissão/
recepção de um qualquer enunciado, até porque “la categoría ‘estilo’ no es 
abstraíble ni del ‘texto’, ni del ‘autor’, ni del ‘receptor’”314. Concordamos ainda 
com Bernd Spillner quando diz que “una teoría estilística debe incluir tanto el 
texto como los procesos de su producción y recepción, y que ha de partir tanto de 
sus determinaciones lingüísticas y extralingüísticas”315. Quer isto dizer que, antes 
de avançarmos com análises mais detalhadas sobre o estilo claudiano, se tornam 
imperiosas algumas reflexões em torno do nosso objecto do estudo primacial, o 
texto literário; outros, mais específicos, como, a título de exemplo, a palavra, a 
oração, a frase, são igualmente tidos em conta, aquando de ulteriores análises 
linguísticas à obra claudiana. Ou seja, pretendemos, nas próximas páginas, trazer 
à colação algumas matérias que, apesar de sobejamente conhecidas no circuito 
literário, se revelam absolutamente cruciais para a sustentação teórica e até para 
a compreensão de certas opções expressas ao longo deste trabalho, daí que, como 
é compreensível, as estejamos sumariamente a relembrar.

De facto, todo o enunciado, oral ou escrito, breve ou extenso, acaba por, 
directa ou indirectamente, estar destinado à consequente descodificação por 
parte da derradeira instância, o receptor316. No fundo, segundo esta leitura, o dito 
enunciado acaba por desejar que alguém o ajude a funcionar. Assim sendo, diz-se 
que se há intencionalidade comunicativa, há comunicação ou pelo menos uma 
tentativa, em melhores ou piores condições, é certo. Sem surpresa, contrariamente 
aos indícios, captados através dos sentidos, visão, audição, olfacto, tacto e 
paladar, por via dos quais o homem interpreta o mundo circundante, que não 
emitem mensagens, logo “não há linguagem, nem informação”317, os símbolos318, 

313  Segundo Oswald Ducrot e Tzvetan Todorov, o texto “constitui um sistema que não deve ser 
identificado com o sistema linguístico, mas deve ser considerado em relação com ele: relação ao 
mesmo tempo de contiguidade e de semelhança” (Oswald Ducrot e Tzvetan Todorov, Dicionário 
das Ciências da Linguagem, p. 351).

314  Bernd Spillner, Lingüística y Literatura. Investigación del Estilo, Retórica, Lingüística del 
Texto, versión española de Elena Bombín, Madrid, Editorial Gredos, 1979, p. 105.

315  Idem, ibidem, pp. 106-107.

316  Cf. Vítor Manuel de Aguiar e Silva, Teoria da Literatura, 8.ª ed., 15.ª reimpressão, p. 300.

317  José Carlos Azeredo, Fundamentos de Gramática do Português, Rio de Janeiro, Jorge Zahar 
Editor, 2000, p. 18.

318  Cf., por exemplo, “símbolo” in Dicionário de Lingüística, Jean Dubois et alii, trad. Frederico 
Pessoa de Barros, Gesuína Domenica Ferretti, John Robert Schmitz, Leonor Scliar Cabral, Maria 
Elizabeth Leuba Salum e Valter Khedi, 10.ª ed., São Paulo, Editora Cultrix, 1998, pp. 549-550.
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os sinais319 e, como não podia deixar de ser, os signos linguísticos constituem 
preciosos veículos de informação, sendo que estes últimos, de acordo com a 
relação do emissor com o receptor, se podem materializar em jeito de monólogo, 
diálogo ou difusão. Como se percebe, relembramos estes básicos conceitos até 
porque pretendemos também desvelar certos códigos patentes no texto claudiano. 
Assim, entendemos os códigos como “um sistema de sinais - ou de signos, ou 
de símbolos - que, por convenção prévia, se destina a representar e a transmitir 
a informação entre a fonte dos sinais - ou emissor - e o ponto de destino - ou 
receptor”320. Deste modo, propomo-nos analisar não só os signos, linguísticos 
e literários, mas também, entrando no domínio da Semiologia321 que, como se 
sabe, se dedica ao estudo dos “fenómenos culturais como se fossem sistemas de 
signos-partindo da hipótese de que na verdade todos os fenómenos de cultura são 
sistemas de signos, isto é, fenômenos de comunicação”322, tudo quanto que se 
revelar oportuno neste domínio.

Posto isto, e como é sabido, para uma qualquer mensagem, literária ou 
não, ser descodificada de uma forma cabal é indispensável que os factores 
fundamentais da comunicação humana verbal323 tenham um desempenho perfeito. 
Uma simples falha, ruído, neste sistema redundará numa interpretação deficiente 
da mensagem. Carlos Reis afirma que para a comunicação literária se concretizar 
de uma forma harmoniosa é “necessário que se processe a transmissão de uma 
mensagem mais ou menos complexa, estruturada a partir de um repertório de 
signos que sejam, pelo menos, parcialmente comuns ao emissor e ao receptor”324. 

319  Acerca do “sinal” e do “sentido” ver, entre outros, Umberto Eco, A Estrutura Ausente. 
Introdução à Pesquisa Semiológica, 7.ª ed., trad. Pérola de Carvalho, São Paulo, 2001, pp. 1-19.

320  Dicionário de Lingüística, Jean Dubois et alii, 10.ª ed., p. 114. Sobre o “código”, ver ainda 
José Carlos Azeredo, Fundamentos de Gramática do Português, pp. 18-19.

321  A propósito de questões que se prendem com a Semiótica, a Semiologia e, inclusivamente, 
a Semiótica da Arte, cf. a brilhante sinopse feita por Alicia Yllera no já citado trabalho Estilística e 
Semiótica Literária, pp. 143-200.

322  Umberto Eco, A Estrutura Ausente. Introdução à Pesquisa Semiológica, p. 5.

323  Roman Jakobson, no seu famoso estudo “Linguística e Poética”, explica que a comunicação 
verbal pressupõe seis factores inalienáveis, são eles: “emissor, contexto, mensagem, destinatário, 
contacto, código” (Roman Jakobson, “Closing Statements: Linguistics and Poetics”, in Thomas 
A. Sebeok (ed.), Style in Language, New York-London, the Technology Press of Massachussetts 
Institute of Technology and Willy and Sons, Inc., 1960, pp. 350-377).

324  Carlos Reis, O Conhecimento da Literatura. Introdução aos Estudos Literários, 2.ª ed. 
(reimpressão), Coimbra, Livraria Almedina, 2001, p. 135.
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O referido especialista chama ainda a atenção para o facto de a compreensão total 
dos códigos literários só ser possível se “completarmos o que fica escrito com 
uma descrição do signo literário e do seu modo de funcionamento”325. E define 
o signo como:

“[…] um veículo de semiose e, como tal, um substituto representativo: ele significa e 
comunica”326, envolvendo uma tripla dimensão (semântica, sintáctica e pragmática) 
e cuja funcionalidade está dependente “da sua integração em sistemas sígnicos 
mais amplos, conjunto de elementos interdependentes que, fundando-se em regras 
específicas, consubstanciam os códigos”327. 

É indiscutível a relevância de todos os elementos intervenientes no 
processo comunicativo, porém destacamos, tal como fez Aguiar e Silva, no 
terceiro capítulo do seu livro Teoria da Literatura, a importância do emissor/
autor, dos policódigos textuais e do receptor/leitor. Mas antes de mais, e com o 
intuito de os aprofundarmos um pouco melhor, importa, como se perceberá de 
seguida, procedermos a uma contextualização prévia de certos elementos, tendo, 
como pano de fundo, a distinção entre a comunicação linguística e a comunicação 
literária. 

Deste modo, apresentadas, em largas pinceladas, algumas linhas de rumo, 
passamos, de imediato, a discorrer sobre o anunciado objecto, digamos assim, 
desta parte introdutória, o texto. E damos início a esta exposição recorrendo a uma 
 aferição, de resto, sobejamente conhecida, que remete para a não aceitabilidade, 
do ponto de vista científico, da ideia de que a língua literária constitui um “‘desvio’ 
em relação à ‘língua normal’ ou ‘corrente’”328. Mas, como se sabe, também não é 
adequada a concepção difundida pelos estudos de Roman Jakobson que entende 
que o texto literário se formula como tal porque nele se realiza uma determinada 
função (dominante) da linguagem verbal, a função poética329. Segundo esta 
perspectiva, que não é viável, a comunicação literária seria considerada, no plano 

325  Idem, ibidem, p. 146. 

326  Idem, ibidem, p. 147.

327  Idem, ibidem, p. 147.

328  Vítor Manuel de Aguiar e Silva, Teoria da Literatura, 8.ª ed., 15.ª reimpressão, p. 196.

329  Cf. idem, ibidem, pp. 196-197. Para aprofundar o paradigma jakobsoniano da função poética, 
cf. José María Pozuelo Yvancos, Teoría del Lenguaje Literario, 4.ª ed., Salamanca, Cátedra, 1994, 
pp. 40-51.
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semiótico, como um “subsistema do sistema da comunicação linguística”330. 
Estas concepções da língua e do texto literário são, na opinião de Aguiar e 
Silva, refutáveis, já que, no seu entendimento, estamos perante algo bem mais 
complexo331, que, de resto, merecerá, nos próximos parágrafos, uma espécie 
de repescagem, todavia, ainda antes, abrimos um breve parêntese para, muito 
sumariamente, focalizarmos a nossa atenção nas noções de texto332 e de texto 
literário. Com efeito, concebemos o texto como “todo e qualquer material 
linguístico submetido a análise e equivale a corpus ou a um elemento integrante 
deste”333. Já o texto literário: 

“[…] constitui uma unidade semântica, dotada de uma certa intencionalidade 
paradigmática, que um emissor/autor realiza através de um acto de enunciação regulado 
pelas normas e convenções do sistema semiótico literário e que os seus receptores/
leitores descodificam, utilizando códigos apropriados”334. 

Manfred Scmeling é inclusive da opinião de que “o texto está repleto de 
tópicos interessantes: conjecturas comparatístico-culturais, visão subjectiva, 
licença de caça do escritor, construções interrogativas e vontade de dar forma...”335. 
Já Irene Fonseca diz que “o texto literário é, na sua essência, invenção, ritmo e 
rito - exercício do poder da Palavra e celebração desse poder”336. Recorrendo 
a conhecimentos básicos do âmbito da teoria da literatura, recordamos que 

330  Vítor Manuel de Aguiar e Silva, Teoria da Literatura, p. 197.

331  Cf. idem, ibidem, p. 197.

332  Para uma visão bastante aprofundada sobre a noção de texto, cf., obrigatoriamente, Maria da 
Felicidade Araújo Morais, Marcadores da Estruturação Textual: Elementos para a Descrição do 
Papel dos Marcadores Discursivos no Processamento Cognitivo do Texto, tese de doutoramento, 
Vila Real, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, 2006, pp. 12-33; ver ainda Paulo Osório 
e Iracema Mie Ito, “Para uma Noção de Texto”: uma Perspectiva Linguística”, Revista ...à Beira, 
n.º 8, Covilhã, Departamento de Letras da Universidade da Beira Interior, 2008, pp. 81-93.

333  António da Silva Gordo, A Arte do Texto Romanesco em Vergílio Ferreira, p. 47. A propósito 
do termo “texto”, veja-se ainda a explicação de Júlia Kristeva em “O Texto Fechado”, in Linguística 
e Literatura, pp. 143 e ss..

334  Vítor Manuel de Aguiar e Silva, Teoria da Literatura, pp. 574-575.

335  Manfred Scmeling, “O Escritor como Antropólogo? Sobre a Dialética entre Mediação 
Intercultural e Mediação Estética”, CIEG (Centro Interuniversitário de Estudos Germanísticos, 
Teoria e Prática, coordenação de Maria Manuela Gouveia Delille, n.º 7, Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra, 2003, p. 36.

336  Irene Fonseca, Vergílio Ferreira: A Celebração da Palavra, Coimbra, Almedina, 1992, p. 12.
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o texto literário parte, sim, da componente linguística, mas é regulado por um 
sistema semiótico altamente elaborado, comportando mecanismos sémico- 
-formais e pragmáticos inexistentes no sistema linguístico337. Por conseguinte, 
concordamos com Aguiar e Silva quando diz que, ao invés de um “subssistema”, 
a comunicação literária deve antes ser concebida como “um supra-sistema do 
sistema da comunicação linguística”338. Não obstante, é bom não esquecermos 
que, durante um largo período de tempo, o estudo da literatura, em França, legou 
“uma parte menor do texto, ‘o estilo’ ou ‘a língua do escritor’, a um departamento 
marginal da ciência das linguagens, a filosofia”339. Por outro lado, era a própria 
linguística que:

“Aderia perfeitamente à imagem separatista que a literatura queria dar de si própria, 
submetida a um superego científico muito forte, não se reconhecia o direito de tratar 
da literatura, porque para ela a literatura situava-se em grande parte no exterior da 
linguagem (no social, no histórico, no estético)”340.

Como é sobejamente conhecido, contrariamente à comunicação linguística 
oral, que é “próxima e instantânea”341, já que o processo comunicativo entre 
emissor e receptor se realiza “in praesentia”342 de ambos e de um determinado 
contexto situacional, ou seja, os dois pólos interessados estão em contacto directo, 
a literária é globalmente entendida como uma comunicação de tipo “disjuntivo e 
diferido”343, isto é, levada a cabo “in absentia de uma das instâncias designadas 
por emissor e por receptor e com um lapso temporal de maior ou menor amplitude 
entre o momento de emissão e o(s) momento(s) de recepção”344 . Com efeito, 
apesar da enunciada diferença existente entre ambas, jamais podemos olvidar o 
facto que as une: a comunicação literária tem incontornavelmente como ponto de 

337  Cf. Vítor Manuel de Aguiar e Silva, p. 197.

338  Idem, ibidem, Teoria da Literatura, p. 197.

339  Roland Barthes, “Linguística e Literatura”, in Linguística e Literatura, trad. Isabel Gonçalves 
e Maragrida Barahona, Lisboa, Edições 70, 1980, p. 10.

340  Idem, ibidem, p. 10.

341  Vítor Manuel de Aguiar e Silva, Teoria da Literatura, p. 197.

342  Idem, ibidem, p. 197.

343  Idem, ibidem, p. 197.

344  Idem, ibidem, pp. 197-198.
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partida a comunicação linguística, distinguindo-se, no entanto, desta por ser de 
tipo ficcional. A este propósito, Siegfried J. Schmidt esclarece: 

“Fictionality is the name for a special system of pragmatic rules which prescribe how 
readers have to treat the possible relations of Wl

i
’s to EW in comprehending literary 

texts so as to treat them adequately according to historically developed norms in the 
system of literary communication”345. 

No fundo, a ficcionalidade não é mais do que a criação de um universo 
de referências que não aponta para o real. Trata-se, portanto, de uma unidade 
referencial, cuja criação é feita em plena comunhão do leitor com o autor e onde a 
questão da verosimilhança impera. O leitor tem a ilusão de que a matéria exposta é 
parecida com a realidade. É este jogo de faz de conta, onde a aparência se confunde 
com a realidade, que impera na comunicação literária. Aristóteles, no seu livro 
Poética, afirma que “não é ofício de um poeta narrar o que aconteceu; é, sim, o 
de representar o que poderia acontecer, quer dizer: o que é possível segundo a 
verosimilhança e a necessidade”346. De facto, a comunicação literária é de pendor 
artístico, pois a trama que o artista representa é muito parecida com a trama 
real que gira na mente do leitor. E não há dúvida de que o papel desempenhado 
por este último em todo o processo enunciado é incontornavelmente marcante, 
uma vez que, dotado de uma panóplia de competências em distintas áreas do 
saber, de entre as quais salientamos a fluência linguística, cultural, histórica e 
o perfeito domínio do código literário347, mas também, munido da sua própria 
cosmovisão, é o responsável último pela descodificação de uma mensagem que, 
compreensivelmente, é deveras complexa. 

Como acabámos de ver, para além do manuseamento dos códigos literários, 
o leitor retira igualmente das suas experiências matéria para reflexão, sendo que 
esta é verdadeiramente a questão basilar da comunicação literária apresentada por 
Aguiar e Silva. A fim de descodificar a mensagem, o leitor acaba por a criar ou 
recriar; isto significa que a interpreta/reconstitui à luz dos seus conhecimentos. 
Logo, a questão da cosmovisão interfere ao nível dos paradigmas referenciais, 
na medida em que tal como o leque das matérias apreendidas e das vivências 

345  Cf. Siegfried Schmidt, “Towards a Pragmatic Interpretation of ‘Fictionality’”, in Pragmatics 
of Language and Literature, Teun A. Van Dijk (ed.) Amsterdam-Oxford-New York, North-Holand/
American Elsevier, 1976, p. 175.

346  Aristóteles, Poética, ob. cit., p. 115.

347  Sobre o assunto, cf. Vítor Manuel de Aguiar e Silva, Teoria da Literatura, pp. 254-258.



86

individuais experimentadas é necessariamente diferente, assim é também a leitura 
que se pode fazer de uma obra: varia de leitor para leitor. E é, efectivamente, neste 
momento que o anunciado império do Leitor se torna altamente significativo.

Em jeito de síntese, ficou claro que a comunicação literária empresta um 
tratamento particular à linguagem, isto é, parte de signos linguísticos, referências 
totalmente literais, comuns a qualquer sujeito falante, para algo bem mais complexo 
que dá pelo nome de signo literário. Este último é composto pelo signo linguístico 
mais o autor, dotado da sua própria cosmovisão, que abraça o dito signo e lhe 
plasma os códigos literários, código estilístico, métrico, fónico-rítmico, técnico- 
-compositivo e semântico-pragmático348, mais o leitor, que interpreta tudo isto 
à luz do já citado universo de referências. Em termos esquemáticos poderíamos 
expor esta matéria da seguinte forma: Signo literário = Signo linguístico + Autor 
(e a sua cosmovisão) + Códigos literários (estilístico, métrico, fónico-rítmico, 
técnico-compositivo e semântico-pragmático) + Leitor (e a sua cosmovisão).  
A essa metamorfose, ou seja, à passagem de um signo linguístico a literário dá-se o 
nome de semiose literária e, naturalmente, os responsáveis por tal transformação 
são os códigos literários, de entre os quais destacamos o semântico-pragmático, 
visto que se prende com a ideologia do autor, possuindo ainda a particularidade de 
comunicar com os outros todos. Carlos Reis explica a semiose literária por outras 
palavras, mas com um sentido idêntico ao que acabámos de apreciar, posto que, 
na sua óptica, constitui o “processo de enunciação de uma mensagem literária e 
de representação de sentidos nela articulados, concluindo-se esse processo com o 
acto da recepção”349. Os signos linguísticos são, por conseguinte, seleccionados 
em função do efeito pretendido por parte do autor, contando com a preciosa 
ajuda do mencionado código semântico-pragmático. Se um determinado signo 
é portador de uma marca ideológica específica, então a selecção de personagens, 
de espaços ou simplesmente de uma determinada peça de vestuário deixa antever 

348  A propósito dos códigos, veja-se Vítor Manuel de Aguiar e Silva, Teoria da Literatura,  
pp. 254-258; pp. 265-269 e pp. 315-316; Carlos Reis, O Conhecimento da Literatura, pp. 143 e ss..

349  Carlos Reis, O Conhecimento da Literatura, p. 134.
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certos elementos mandatários da ideologia350 do autor. Convém salientar, como, 
de resto, será bem evidente que toda a produção escrita de Mário Cláudio 
encontra forte expressividade351 por via das suas personagens, locais/cenários, 
cores, cheiros e, por conseguinte, nos ditos elementos adjuvantes que estão ao 
serviço das ideias do autor.

Finalmente, ainda no que diz respeito aos códigos352 literários, convém 
igualmente relembrar que estes últimos estruturam o sistema linguístico em 
dois planos: microestruturação, factores rítmicos, prosódicos, imagens353, e 
macroestruturação354, construção do relato, coerência discursiva, conexão de 
episódios, géneros355. Assim, os códigos estilístico, métrico e fónico-rítmico 
pertencem à microestruturação; ao passo que os códigos técnico-compositivo e 
semântico-pragmático incluem-se no plano da macroestruturação. Note-se que 
o termo “macroestruturas” no prefácio do livro Macrostructures, da autoria de 
Van Dijk, é definido como “higher – level semantic or conceptual structures 
that organize the ‘local’ microstructures of discourse, interaction, and their 

350  À semelhança de Terry Eagleton, entendemos a ideologia não exclusivamente como “as 
crenças que têm raízes profundas, e são muitas vezes inconscientes”; consideramo-la, “mais 
particularmente, como sendo os modos de sentir, avaliar e acreditar” de um determinado autor 
(Terry Eagleton, Teoria da Literatura. Uma Introdução, trad. Waltensir Dutra, 4.ª ed., São Paulo, 
Martins Fontes, 2001, p. 20). Ainda sobre a ideologia, cf. Teun Van Dijk, “Semântica do Discurso e 
Ideologia”, in Análise Crítica do Discurso. Uma Perspectiva Socioplítica e Funcional, organização 
de Emília Ribeiro Pedro, dirigida por Maria Raquel Delgado Martins, Lisboa, Caminho, 1997, pp. 
111-116.

351  A título de exemplo, cf. Carla Sofia Gomes Xavier Luís, “Espelhos de África na obra narrativa 
de Mário Cláudio: os casos de Tocata para Dois Clarins e de Peregrinação de Barnabé das Índias”, 
in Portugal-África: Mitos e Realidades Vivenciais e Artísticas, Cristina Costa Vieira, Alexandre 
Costa Luís, Domingos Ndele Nzau, José Henrique Manso e Carla Sofia Luís (coord.), Covilhã, 
Universidade da Beira Interior, no prelo.

352  Cf. “Código” in Dicionário de Narratologia, Carlos Reis e Ana Cristina M. Lopes, 7.ª ed., 
Coimbra, Almedina, 2007, pp. 62-66.

353  Cf. José María Yvancos, Teoría del Lenguaje Literario, p. 67.

354  Sobre estes conceitos, introduzidos por Teun A. Van Dijk, cf., entre outras, as obras da sua 
autoria: Estructuras y Funciones del Discurso, 12.ª ed., Madrid, Siglo Veintiuno Editores, 1998, 
pp. 43-57; Macrostrutures: an Interdisciplinary Study of Global Structures in Discurse, Interaction 
and Cognition, Hillsdale, Lawrence Eribaum Associates, 1980; cf., igualmente, a belíssima súmula 
de “Macroestruturação” e “Microestruturação”, in Dicionário de Narratologia, Carlos Reis e Ana 
Cristina M. Lopes, pp. 229-232 e p. 233, respectivamente.

355  Idem, ibidem, p. 67.
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cognitive processing”356. Quanto às microestruturas, são processadas ou descritas 
“at the local or short-range level (viz., words, phrases, clauses, sentences, and 
connections between sentences). In other words, microstructures are the actually 
and directly ‘expressed’ structures of the discourse”357. Para terminarmos este 
ponto introdutório, e como já se percebeu, serão ao longo desta obra tidos 
em conta certos aspectos referentes às microestruturas do discurso claudiano, 
completados, todavia, com fugazes detalhes atinentes às macroestruturas. 

            
1.1. O PAPEL DO LEITOR

Depois do exposto no ponto anterior, facilmente se constata que a 
mensagem chega ao receptor altamente codificada. Assim, ao invés de literal, 
é antes complexa, conduzida por uma série de paradigmas e obedecendo 
sempre aos códigos literários. Ao receber a informação, o leitor tenta assimilá-
la tendo em conta a sua própria cosmovisão, resultante dos conhecimentos que 
detém e que decorrem de um conjunto variadíssimo de factores, tais como: 
conhecimentos científicos em diferentes áreas, sítio onde nasceu, onde residiu, 
viagens realizadas, situações que foi vivendo ao longo da sua existência e, não 
menos relevante, leituras que fez. Como se compreende, este último elemento 
desempenha um papel deveras marcante, na medida em que, por vezes, há 
signos cuja descodificação está inteiramente dependente do universo de 
leituras do receptor. Portanto, é óbvio que o signo literário depende também 
da entidade leitor. Se, por exemplo, apreciarmos a frase o homem é um caniço 
pensante, cada um de nós poderá interpretá-la de acordo com as suas vivências, 
experiências, modos de pensar, posição perante a vida. Poderia dizer-se que há 
uma concepção de homem que subjaz à sua constante ou então que este adopta 
um determinado posicionamento perante a humanidade; por outro lado, teremos 
ainda a possibilidade de inferir que o homem é um ser dotado de fragilidade, 
resultante do significado do vocábulo “caniço”. A todas estas potencialidades 

356  Teun A.Van Dijk, Macrostructures. An Interdisciplinary Study of Global Structures in 
Discourse, Interaction, and Cognition, Hillsdale, New Jersey, Lawrence Erlbaum Associates, 
Publishers, 1980, p. V. No livro Texto y Contexto, concretamente no capítulo V, apelidado de 
“Macro-estructuras”, Van Dijk enumera algumas “cuestiones y problemas que parecem requerir 
una formulation en términos de macro-estructuras”. Teun A. Van Dijk, Texto y Contexto. Semántica 
y Pragmática del Discurso, Introducción de Antonio García Berrio, trad. Juan Domingo Moyano, 
3.ª ed., Madrid, Cátedra Lingüistica, 1988, pp. 195-238. 

357  Idem, ibidem, p. 29.
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podemos chamar o investimento metafórico dos signos. Existe, por conseguinte, 
uma grande liberdade que envolve toda a dinâmica interpretativa do leitor. Trata- 
-se, no fundo, de pôr à prova o seu próprio universo hermenêutico: 

“A hermenêutica, tal como deriva de Schleiermacher e Dilthey, tendeu a identificar 
a interpretação com a categoria de ‘compreensão’ e a definir a compreensão como o 
reconhecimento da intenção de um autor do ponto de vista dos endereçados primitivos, 
na situação original do discurso”358. 

Como se percebe, o leitor possui um papel altamente dinâmico no processo 
comunicativo, uma vez que tem o poder de dialogar com o texto, sendo-lhe 
conferida a possibilidade de acabar a obra. O próprio Mário Cláudio nos confessa a 
sua preocupação em “construir um texto que forneça ao leitor várias possibilidades 
de estar, em termos que cada leitura funcione como releitura e seja uma nova 
leitura de coisas já dadas”359. Convém ainda não esquecer que estamos perante 
“um escritor em trânsito, que exige de nós, para cada obra, novos apetrechos de 
leitura”360, requerendo, por conseguinte, por parte do leitor, redobrada atenção e 
esforço. A título de exemplo em Improviso Para Duas Estrelas de Papel, Mário 
Cláudio propõe-se:

“[…] tematizar o acto de leitura: não para o propiciar mas para obstruir, preterindo o 
leitor comum em favor de um leitor ‘simbólico’, de quem, mais do que cumplicidade 
e simpatia, se exige a capacidade de reconhecer, no discurso, as figuras do desejo e a 
técnica que as trabalha e dissimula”361. 

Mas volvemos a uma das preocupações de Aguiar e Silva atinente à questão 
da relevância do papel do leitor. Neste sentido, o mencionado estudioso explica 
que quando um determinado autor/emissor escreve um texto literário, deve ter 
em mente que este só se pode considerar como tal se “entrar num circuito de 
comunicação”362 no qual, sem surpresa, “a derradeira instância é o receptor”363. De 

358  Paul Ricoeur, Teoria da Interpretação, Lisboa, Edições 70, d.l. 1996, p. 34.

359  Ernesto Rodrigues, “Mário Cláudio: Terceiro Tríptico Romanesco”, in Colóquio/Letras, 
Recensões Críticas, n.º 147/148, Jan. 1998, p. 295.

360  Joaquim Matos, Ficção e Ideário, p. 20.

361  Maria João Reynaud, in Mário Cláudio: 30 Anos de Trabalho Literário (1969-1999), p. 28.

362  Vítor Manuel de Aguiar e Silva, Teoria da Literatura, p. 300.

363  Idem, ibidem, p. 300.
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facto, tem-se vindo a atribuir, ao longo dos tempos, uma função bastante relevante 
ao receptor, visto que este, como já se frisou, não assume uma posição meramente 
passiva no processo da comunicação literária; desempenha, ao invés, um papel 
interventivo, uma vez que, como referimos, tem a possibilidade de completar a 
obra. A estética da recepção, de que falaremos ulteriormente, é sintomática da 
valorização desta entidade na investigação literária contemporânea. 

Com efeito, a compreensão cabal da mensagem literária prende-se, 
inevitavelmente, com o processo de leitura da comunicação literária, visto que 
este só poderá consumar-se verdadeiramente se os policódigos do emissor e 
do receptor se intersectarem mutuamente364. Para tal, o texto literário deve ser 
redigido e compreendido em conformidade com uma panóplia de códigos que, 
caso não estejam bem cimentados, podem eventualmente ofuscar a interpretação. 
Trata-se efectivamente de uma questão no mínimo relevante, até porque o autor 
em análise é, variadas vezes, acusado de seleccionar os seus leitores. Isto é, 
sabemos, de antemão, que, para se desfrutar do conteúdo da obra claudiana, é, por 
assim dizer, necessário o domínio de um universo de referências relativamente 
vasto e rico. Um leitor mais desatento ou que se mostre desconhecedor de certos 
aspectos de pendor linguístico, cultural, literário, histórico, geográfico, religioso 
terá, certamente, algumas dificuldades em descodificar integralmente, ou o mais 
aproximadamente possível, a informação veiculada por este laborioso escritor. 
Conhecido pelo meticuloso preciosismo, quer linguístico quer literário e cultural, 
chega mesmo a ser considerado, por Gabriel Magalhães, um verdadeiro “escultor 
da língua”365, tal é o engenho com que arquitecta as suas frases, os seus textos, 
a sua obra. Na realidade, para além de manusear um universo de referências 
vastíssimo366, fruto de todas as experiências que viveu, Mário Cláudio tem 
ainda o cuidado de proceder às devidas investigações, no sentido de compor as 
suas histórias de uma forma extremamente rigorosa, onde impera o gosto pelas 
biografias, fiéis repositórios de certos marcos culturais identitários, no fundo, 
espelhos vários das mais profundas raízes culturais, linguísticas, geográficas.

Mas retomando ainda a questão do receptor, não esqueçamos que existem 
enunciados que tentam controlar o leitor aquando da descodificação da mensagem. 

364  Cf. idem, ibidem, p. 314.

365  Gabriel Magalhães, um devoto literato e ficcionista, fez esta afirmação durante uma 
comunicação proferida nas Jornadas de Língua e Cultura que tiveram lugar na Universidade da 
Beira Interior, nos dias 20 e 21 de Maio de 2005, intitulada “Aproximações sobre Mário Cláudio”.

366  A este propósito, veja-se, por exemplo, o quadro de influências claudianas traçado no capítulo 
primeiro deste trabalho.
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Isto acontece, como se sabe, nos textos da chamada literatura de tese que, como 
tal, se podem considerar fechados, posto que são produzidos por um emissor que 
conhece e prevê a enciclopédia, os códigos, as reacções afectivas e volitivas do 
leitor367. A propósito da distinção entre textos abertos e fechados, Umberto Eco 
afirma que “os textos fechados são muito mais resistentes ao uso que os textos 
abertos. Concebidos para um “Leitor-Modelo” muito definido, a fim de lhe dirigir 
repressivamente a cooperação, deixam espaços de utilização bastante elásticos”368. 
No que diz respeito a este assunto, Mário Cláudio tem plena consciência de que 
não é um escritor de massas, escreve antes para um público mais restrito, visto 
que, como já referimos, o seu estilo não é inteiramente acessível, digamos assim, 
ao comum dos leitores. Podemos efectivamente encontrar na crítica variadíssimos 
exemplos que atestam essa ilação. Por exemplo, Idílio Rocha afiança que:

“Todos os seus textos – em verso ou em prosa – se caracterizam por uma extensa 
densidade que não os torna de fácil acesso mas que lhes confere uma constante e 
irradiante fascinação, tanto pelos inovadores moldes sintácticos em que se encontram 
organizados, como pela variedade de pressupostos culturais a que remetem o leitor e, 
ainda, pela originalíssima fusão de imaginação e de inteligência, de fantasia e de rigor 
que interiormente os percorre”369. 

Embora o estilo claudiano privilegie, grosso modo, uma certa erudição, 
podemos ainda deparar-nos com alguns textos que envergam uma matriz mais 
simples, como teremos oportunidade de aprofundar no capítulo quinto. Veja-se 
o que Anastácio Neto, a propósito da publicação de Gémeos, refere, constatação 
que, de resto, é perfeitamente aplicável, por exemplo, a Ursamaior: 

“[…] apesar de ser uma das obras mais “acessíveis”, certamente não irá parar aos tops 
das livrarias, nem dos shoppings, no entanto, no universo literário português afirma-se 
como um dos livros a ter em atenção e uma boa porta de abertura para a literatura que 
não sendo de aeroporto, praia ou viagem, oferece pistas e reflexões urgentes e confirma 
a excelência da escrita de uma das mais brilhantes mentes da cultura portuguesa”370. 

367  Cf. Vítor Manuel de Aguiar e Silva, Teoria da Literatura, pp. 327-329.

368  Umberto Eco, Leitura do Texto Literário. Lector in Fabula, trad. Mário Brito, 2.ª ed., Lisboa, 
Editorial Presença, 1993, p. 63.

369  Ilídio Rocha, in Mário Cláudio: 30 Anos de Trabalho Literário (1969-1999), p. 33.

370  Anastácio Neto, “Mário Cláudio: a Função do Escritor Não é Ser Legível, mas Autêntico”.
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Por outro lado, sublinhe-se que “o estilo de um autor – diz Mário Cláudio 
– não é uma questão de opção, mas sim de natureza. Escrevemos o que somos”371, 
entendendo ainda que “a função do escritor não é ser legível, mas sim ser 
autêntico”372. Não obstante, convém igualmente aditar que este ficcionista, apesar 
de complexo, não condiciona, na totalidade373, a liberdade interpretativa do leitor. 
Basta analisarmos algumas entrevistas, feitas por diversos investigadores, onde é 
notória uma certa maleabilidade concernente às interpretações que lhe vão sendo 
atribuídas, para percebermos a abertura dos seus textos a várias “frequências de 
leitura”. Na realidade, como o próprio Mário Cláudio diz:

“[…] o importante é acreditar que em cada escrita há várias frequências de leitura e 
não procurar a dificuldade por si mesma, o que seria uma atitude estéril e arrogante. 
É preciso escrever com espessura bastante para que os textos possam suscitar leituras 
diferentes ao longo dos tempos”374. 

Servem ainda como prova viva do mencionado interesse e abertura heurística 
alguns trabalhos científicos, mais profundos, realizados em torno das suas obras, 
de entre os quais salientamos: Mário Cláudio. 30 Anos de Trabalho Literário 
(1969-1999); Post-Modernismo no Romance Português Contemporâneo; Ficção  
e Ideário; Um Olhar de Soslaio (Sobre Trilogia da Mão e Tocata para Dois 
Clarins, de Mário Cláudio); História, ficção e Transgressões em Triunfo do Amor 
Português de Mário Cláudio; Trilogia da Mão, de Mário Cláudio: a Paisagem de 
uma Escrita; Trilogia da Mão ou a Biografia Impura. 

Após estas considerações introdutórias, revisitamos, em seguida, alguns 
dos mais relevantes nomes e teorias, na cena literária, ainda relacionados com 
a entidade receptora. De facto, é também do interesse da Pragmática a eficácia 
comunicativa que está dependente de um sistema de relações dinâmicas entre 
todos os intervenientes no processo, porém é ao leitor que se confere o papel de 
destaque, visto que cabe a este último activar a mencionada rede. Não constitui 

371  Idem, ibidem.

372  Idem, ibidem.

373  Entendemos, comprovadamente, que Mário Cláudio não condiciona totalmente o leitor, na 
medida em que, ao escrever com um grau elevado de espessura, pode ser reinterpretado ao longo 
dos tempos e das vidas. Não obstante, gosta, de alguma forma, de dominar todos os contornos 
das suas narrativas, usando um discurso omnisciente, aspecto que tratamos no último ponto do 
capítulo quarto, intitulado “o estilo controlador”. Em resumo, o controlo do escritor exerce-se sobre 
a linguagem da obra, mas não sobre a capacidade heurística do leitor.

374  Mário Cláudio, in Mário Cláudio. 30 Anos de Trabalho Literário (1969-1999), p. 24. 
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qualquer novidade que foi efectivamente a estética da recepção que enalteceu 
esta perspectiva. Tendo nascido em 1967375, a propósito da análise elaborada por 
H. R. Jauss ao papel da História Literária e seu desafio perante o anacronismo 
essencialista do formalismo e do materialismo, teve como principais protagonistas 
Roman Ingarden, H. R. Jauss, Wolfgang Iser e Umberto Eco376. De facto, como 
nota Yvancos, “las teorías de Jauss, Iser y Eco han ofrecido suficientes desafíos 
para que una investigación sobre el lenguaje literario sitúe el componente de 
recepción en un lugar de privilegio”377. E acrescenta ainda que lhe parecem 
as três propostas genericamente mais representativas “de la triple dimensión 
histórica, hermenéutica y semiótica en que el problema de la recepción puede ser 
contemplado”378.  

Assim, de Roman Ingarden ficou famosa a sua teoria dos quatro estratos 
ou dimensões, denominada estructura esquemática379. Segundo este último, os 
estratos absolutamente necessários a toda a obra literária, para que esta conserve 
a coesão intrínseca e o seu carácter fundamental, são:

“1.º, o estrato das formas significativas verbais e das produções fónicas de grau superior 
erguidas sobre elas; 2.º, o estrato das unidades de significação de diverso grau; 3.º, o 
estrato de múltiplos aspectos esquematizados, das continuidades e séries dos aspectos; 
e finalmente, 4.º, o estrato das objectividades apresentadas e seus destinos”380. 

Sem surpresa, a tese deste estudioso confere um papel relevante ao leitor, 
já que este último deve ser capaz de completar o texto que, na sua perspectiva, é 
uma espécie de esqueleto, cujos estádios mais fáceis de observar são o terceiro 
e o quarto, visto que representam a forma como os objectos se introduzem na 

375  A este propósito, cf. a bela síntese de José María Pozuelo Yvancos, Teoría del Lenguaje 
Literario, Múrcia, Cátedra, p. 110.

376  Cf. idem, ibidem, pp. 128-129.

377  Idem, ibidem, p. 124.

378  Idem, ibidem, p. 124.

379  Cf. idem, ibidem, p. 111.

380  Roman Ingarden, A Obra de Arte Literária, trad. Albin E. Beau, Maria da Conceição Puga, 
João F. Barrento, 3.ª ed., Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1965, p. 46 (Roman Ingarden, 
The Literary Work of Art: An Investigation on the Bordelines of Ontology. Logic and Theory of 
Literature, III, Evanston, Northwestern University Press, 1931, p. 246).
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obra381. O leitor deve, em suma, unir “os diferentes segmentos e camadas da obra 
de uma maneira ‘adequada’”382, chegando esta tarefa a ser comparada, por Terry 
Eagleton, com certos livros infantis “que trazem figuras para serem coloridas de 
acordo com as instruções do fabricante”383.

Wolfgang Iser, através do seu livro The Act of Reading384, vai mais longe 
do que Ingarden, já que considera o leitor o centro da própria construção textual. 
Depois de analisar o processo de leitura, Wolfgang Iser atribui a eficácia da 
comunicação literária à interacção existente entre texto e leitor385. Para este último, 
“são os vazios, a assimetria fundamental entre o texto e o leitor, que originam a 
comunicação no processo de leitura”386, vácuos esses permanentemente ocupados 
por projecções. António da Silva Gordo, a propósito destas questões defendidas 
por Wolfgang Iser, é da opinião que a sua perspectiva “implica uma concepção 
criativa do estilo, aberta à cooperação do leitor, pela qual o texto deixa de ser um 
repositório inerte de materiais e técnicas diversos para se tornar comunicação 
viva, em acto”387. Segundo Ana Carvalho e João Carvalho, Wolfgang Iser está 
mais preocupado com o “preenchimento dos vazios do texto (e não tanto saber 
quais as respostas dos leitores); o texto parece ter zonas de determinação e de 
indeterminação do sentido”388.

Jauss, no seu livro Experiência Estética e Hermenêutica Literária, aborda 
as classes que historicamente se foram relacionando com o prazer estético, bem 
como o papel que as categorias poiesis, aisthesis e catarsis tiveram na tradição 
teórica pré-hermenêutica e hermenêutica. Por outras palavras, Jauss introduz-se na 

381  O primeiro estádio relaciona-se com as palavras-sons ou raíz material da obra; o segundo 
refere-se às unidades com significado; o terceiro aos objectos representados e finalmente o quarto 
reporta-se aos aspectos esquematizados pelos quais estes objectos mencionados surgem. Para mais 
informação, cf. Una Crítica da Teoría de Ingarden em F. Martínez Bonati, 1960, citada em José 
María Pozuelo Yvancos, Teoría del Lenguaje Literario, p. 111.

382  Terry Eagleton, Teoria da Literatura. Uma Introdução, p. 111.

383  Idem, ibidem, p 111.

384  Cf. Wolfgang Iser, The Act of Reading, Londres, Routledge and Kegan Paul, 1978. 

385  Cf. José María Pozuelo Yvancos, Teoría del Lenguaje Literario, p. 120.

386  Wolfgang Iser, “A Interacção do Texto com o Leitor”, in A Literatura e o Leitor. Textos de 
Estética da Recepção, selecção, tradução e introdução de Luiz Costa Lima, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Editora Paz e Terra, 1979, p. 88.

387  António da Silva Gordo, A Arte do Texto Romanesco em Vergílio Ferreira, p. 39.

388  Ana Carvalho e João Carvalho, Aventura(s) d’Escrita(s). Estudos de Poética e Retórica, p. 21.
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teoria da experiência hermenêutica mediante o percurso histórico-hermenêutico 
das três categorias essenciais à conduta “estético-prazeirosa: poiesis, aisthesis 
y catarsis”389. Este autor, ao defender que não existem interpretações correctas 
e incorrectas, mas, sim, variadas, ao longo dos tempos, considera-as, portanto, 
todas válidas390. No nosso entendimento, esta perspectiva de Jauss acaba por ser 
um pouco perigosa, dado que nos conduz a um relativismo exacerbado. Parece-
nos mais sensato pensarmos na aceitabilidade de várias “frequências de leitura”391 
acerca de um determinado texto que, não obstante, têm de obedecer a uma 
certa lógica plausível e justificável. Devem, por isso, encontrar-se devidamente 
fundamentadas pelas imprescindíveis bases científicas. Isto é, somente 
mergulhando na própria vida e obra do escritor em análise, mas também em textos 
científicos produzidos em torno da sua produção literária, se poderá desbravar, 
digamos assim, um caminho mais seguro e equilibrado. Enfim, há que seguir 
uma linha minimamente fundamentada para que cada uma das interpretações 
possa auferir de uma certa sustentabilidade. E é exactamente esse exercício que 
pretendemos levar a cabo; socorrendo-nos de uma panóplia de documentos das 
mais diversas áreas, procuramos traçar, com alguma segurança, o nosso trajecto, 
tentando, deste modo, minimizar a subjectividade latente a certas matérias. Isto 
porque, como é sabido, a ciência é também feita de subjectividade que pode, no 
entanto, ser contornada através do recurso ao documento, à fonte, à crítica.

Posto isto, e depois de apresentados vários nomes relevantes da estética 
da recepção, destacamos Umberto Eco. Este último possui o mérito de efectuar 
um tratamento sistemático a algumas das teorias abertas quer pela estética da 
recepção quer por Wolfgang Iser. A propósito desse meritório trabalho, Yvancos 
diz que consegue: 

“[…] ser al mismo tiempo una concreción analítica de las tesis inauguradas en Opera 
aperta (1962 y 1967) y un intento de trazado de una teoría de la lectura que salga de las 
propuestas meramente teóricas de la fenomenología para abordarla en relación con la 
retórica, la semántica, la poética narratológica, etc.”392 . 

389   H. R. Jauss, Experiência Estética y Hermenéutica Literaria, Madrid, Taurus, 1986, pp. 159- 
-184.

390  Cf. Ana Carvalho e João Carvalho, Aventura(s) d’Escrita(s). Estudos de Poética e Retórica, 
p. 21.

391  Mário Cláudio, in Mário Cláudio. 30 Anos de Trabalho Literário (1969-1999), p. 24.

392  José María Pozuelo Yvancos, Teoría del Lenguaje Literario, p. 120.
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Por outro lado, também não constitui qualquer novidade que o livro Leitura 
do Texto Literário, de Umberto Eco, representa um marco da teoria semiótica 
deste especialista, dedicando o seu terceiro capítulo ao papel do “Leitor-Modelo”. 
No fundo, esta obra aponta para uma teoria da “cooperação/interpretação” dos 
textos, já que considera o “Leitor-Modelo” como parte integrante do mecanismo/
estratégia do texto393. Yvancos, acerca da configuração de um “Leitor-Modelo”, 
explica que vai “desde la elección de una lengua y de un tipo de enciclopedia, 
un léxico y un género hasta el dominio general de una competencia que no sólo 
presupone, sino también instituye y produce”394. 

É largamente conhecida a apreciação de Eco sobre o texto que, em sua 
opinião, se distingue de outros tipos de expressão, na medida em que é mais 
elaborado, sendo que o motivo de tal complexidade se deve ao facto de estar 
“entretecido de elementos não-ditos”395. E explica que:

“[…] não-dito significa não manifesto em superfície, a nível da expressão; mas 
precisamente são estes elementos não-ditos que devem ser actualizados a nível da 
actualização do conteúdo. E a este propósito, um texto, mais decisivamente que 
qualquer outra mensagem, requer movimentos cooperativos activos e conscientes por 
parte do leitor”396.

 Para o mencionado estudioso, o texto está repleto de espaços em branco, 
deixados por quem o emitiu, susceptíveis de serem preenchidos. De facto, 
Umberto Eco chega, inclusivamente, a conceber um texto como:

“[…] mecanismo preguiçoso (ou económico) que vive da mais-valia de sentido que o 
destinatário lhe introduz, e só em casos de extrema pedanteria, de extrema preocupação 
didascálica ou de extrema repressão, o texto se complica com redundâncias e 
especificações ulteriores – ao ponto de violar as regras normais de conversação”397. 

No que diz respeito à componente interpretativa, este estudioso entende 
que o texto permite ao leitor usufruir de uma liberdade interpretativa, “ainda que 
habitualmente deseje ser interpretado com uma margem suficiente de univocidade. 

393  Cf. idem, ibidem, p. 121.

394  Idem, ibidem, p. 122.

395  Umberto Eco, Leitura do Texto Literário. Lector in Fabula, p. 54.

396  Idem, ibidem. Para aprofundar esta questão do “não-dito”, cf. Oswald Ducrot, Dire et ne pas 
Dire, Paris, Hermann, 1972.

397  Umberto Eco, Leitura do Texto Literário. Lector in Fabula, p. 55.
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Um texto quer que alguém o ajude a funcionar”398. Como se sabe, a noção de 
interpretação pressupõe sempre uma dialéctica entre a estratégia do autor e a 
resposta do “Leitor-Modelo”, daí que Eco chegue mesmo a conceber o texto 
como um “produto cujo destino interpretativo deve fazer parte do seu próprio 
mecanismo generativo: gerar um texto significa actuar segundo uma estratégia 
que inclui as previsões dos movimentos do outro”399. Segundo a perspectiva do 
referido especialista, o autor, ao escrever o seu texto, prevê o “Leitor-Modelo”. 
Como se sabe, esta perspectiva não quer dizer exclusivamente “esperar” que ele 
exista, mas significa ainda “conduzir o texto de forma a construí-lo”400. Em suma, 
Eco considera o texto “uma máquina preguiçosa que descarrega grande parte do 
seu trabalho sobre o leitor”401, cabendo a este último a tarefa de actualizar “uma 
cadeia de artifícios expressivos”402 do texto, de forma a completar o seu sentido. 
Concomitantemente, o leitor é ainda induzido a acreditar naquilo que procura 
descodificar e, para criar esse clima de verosimilhança, nada melhor do que ter ao 
seu dispor certos elementos reais que conferem autenticidade ao texto. 

De facto, a fim de assegurar um certo crédito, Mário Cláudio divulga 
alguns discursos e/ou cartas como, de resto, faz em Tocata para Dois Clarins, 
com a introdução de célebres arengas de Salazar, ou n’O Pórtico da Glória, 
com a transcrição de alguns diálogos em espanhol, ou mesmo em Amadeo, onde 
maneja, não abusivamente, refira-se, a técnica epistolar, no âmbito da troca de 
correspondência, por exemplo, entre Papi e sua mãe. Ademais, ainda acerca desta 
última narrativa, note-se que o “jogo, perante o qual a ficção de uma genealogia 
nos coloca, é indissociável [de] uma funcionalidade retórica de persuasão do 
leitor no que diz respeito à autenticidade dos discursos”403. No caso concreto 
d’As Batalhas do Caia, Policarpo torna-se efectivamente num dilecto porta-voz 
do povo que, nos principais eventos reveladores da bem arquitectada resistência 
ao adversário, assume inclusive contornos heróicos: “Coloca o nosso cônsul na 

398  Idem, ibidem, p. 55.

399  Idem, ibidem, p. 57.

400  Idem, ibidem, p. 59.

401  Idem, ibidem, p. 207.

402  Idem, ibidem, p. 53.

403  Fernando José Ferreira Ribeiro, Trilogia da Mão, de Mário Cláudio: a Paisagem de uma 
Escrita, dissertação de mestrado, Lisboa, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa, 1995, p. 13.
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pessoa de um tal Policarpo, pobre diabo lisboeta […], os eixos dos acontecimentos 
que formam a catástrofe”404.

Contrariamente à posição de Umberto Eco, relativa ao papel do leitor, 
está a de Hirsch405, posto que este último entende que o significado de um texto 
pertence exclusivamente ao autor e não se pode “transformar em propriedade 
pública”406 dos distintos leitores. A este propósito, Terry Eagleton afirma que 
“para Hirsch, o significado do autor é o que ele pretendeu que fosse, e não deve 
ser roubado ou invadido pelo leitor”407. Explicando ainda que Hirsch pretende, 
com a sua posição, atingir a hermenêutica de Heidegger, Gadamer, entre outros, 
já que estes pensadores consideram o significado algo sempre histórico, abrindo, 
na opinião de Hirsch, as portas ao relativismo408. Por outras palavras, uma obra 
literária, segundo a visão de Heidegger e Gadamer pode assumir constantemente 
significados dissemelhantes, situação que Hirsch rejeita energicamente. 

Seja como for, ficou claro o papel altamente relevante do leitor ao longo 
de todo o processo criativo-interpretativo, escrita-leitura. Com efeito, como já 
referimos anteriormente, um autor como Mário Cláudio tem plena consciência 
de que não é um escritor de massas e, segundo o próprio, nem pretende sê-lo, 
posto que, aquando do acto criativo, acaba por, mesmo que não intencionalmente, 
seleccionar um determinado público-alvo, isto devido às opções (estilístico- 
-formais, semântico-pragmáticas) por ele tomadas. Ou seja, a título de exemplo, 
quando Mário Cláudio, ainda antes de iniciar uma nova obra, dedica um ano, como 
fez no caso do romance A Quinta das Virtudes, somente às mais diversificadas 
leituras, documentando-se profundamente, bebendo da mais profunda seiva 
das fontes históricas, culturais, estéticas, sabe, de antemão, que nem todos os 
leitores serão capazes de descodificar, se não cabalmente pelo menos com a maior 
completude possível, um texto tão complexo, tão carregado de significações. 
Como se percebe, basta este aspecto para automaticamente certos leitores serem 
afastados, ainda que por vezes temporariamente, do papel de “Leitor-Modelo”. 
Por exemplo, Joaquim de Matos, destacando certos recursos estilísticos utilizados 
em Tocata para Dois Clarins, explica que o plano da leitura pode ser totalmente 

404  Mário Cláudio, As Batalhas do Caia, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1995, p. 41.

405  Cf. E. D. Hirsch, Validity in Interpretation, Conn., New Haven, 1976.

406  Terry Eagleton, Teoria da Literatura. Uma Introdução, p. 94.

407  Idem, ibidem, p. 94.

408  Cf. idem, ibidem, p. 97. 
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deturpado se não se procurar perscrutar a “intenção do Autor”409. Por outro lado, 
a própria segmentação de mercado das sociedades modernas, fruto da emergência 
de um público cada vez mais ramificado, favorece essa cisão entre a literatura 
mais comercial, cuja qualidade nem sempre é a mais desejável, reitere-se, e a 
literatura mais erudita, que obedece a uma lógica rigorosa, organizando-se e 
movendo-se dentro de certas regras ou cânones literários. 

Como se viu, na opinião de Eco, existe uma íntima relação de proximidade 
entre o autor e o “Leitor-Modelo”. Este último, deve, segundo a mencionada teoria 
com a qual, de resto, simpatizamos, ser capaz de interpretar o texto, tentando, para 
tal, trilhar ou pelo menos aproximar-se do caminho que o autor usou aquando da 
sua produção, tarefa que nem sempre é fácil até porque, como nos ensina Tzvetan 
Todorov, “o ‘mistério das letras’ tem isto de atraente: torna-se mais espesso à 
medida que se tenta dissipá-lo”410. Interessante é também a opinião de Cristina 
Vieira que, a propósito da construção da personagem romanesca, afirma que a 
entende como “um signo estrutural, de base linguística, disseminado pelo autor 
ao longo do texto, e cuja completude só termina quando o leitor reconstrói esse 
signo no acto de leitura”411. Deste modo, atribui-se um papel absolutamente 
“fulcral ao leitor na construção romanesca, que a ‘reconhece’, ao reorganizar a 
soma de todos os signos polarizados à sua volta, o que evita que a disseminação 
destrua a sua identidade”412. Naturalmente que estas observações se poderão 
colocar não só no plano da personagem mas são igualmente extensíveis a outras 
categorias da narrativa.

Em suma, esses dois pólos da comunicação literária, autor413 e leitor, 
desempenham um papel crucial em todo o processo comunicativo: o autor cria, o 
leitor recria. É o próprio Mário Cláudio quem afirma que “o efeito do que escrevo 
é resultado do contributo que cada leitor presta àquilo que deixo escrito. Apenas 
aponto um caminho, facultando a quem o percorre a escolha das luzes e das 

409  Joaquim Matos, Ficção e Ideário, p. 41.

410  Tzvetan Todorov, As Estruturas Narrativas, 2.ª ed., autor da introdução Moisés Perrone, São 
Paulo, Editora Perspectiva, 1970, p. 23.

411  Cristina Maria da Costa Vieira, A Construção da Personagem Romanesca: Processos 
Definidores, p. 22.

412  Idem, ibidem, p. 23.

413  A propósito do papel do “autor”, veja-se o que diz Carlos Reis, O Conhecimento da Literatura, 
pp.136 e ss..
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sombras que lhe correspondem”414. Quer isto significar que o escritor em apreço 
entende que cabe ao leitor a crucial missão de acabar a obra à sua maneira. 

1.2. O LUGAR DO AUTOR

Focalizemos, nas próximas páginas, a nossa atenção nessa ilustre figura 
gerativa da comunicação literária: o autor. Como se sabe, o autor de um texto 
literário, no plano ontológico, consiste na entidade imediatamente responsável 
pela feitura dessa obra, sendo, indubitavelmente, um sujeito empírico e 
histórico415. Aguiar e Silva estabelece a distinção entre “autor empírico, autor 
textual” e “narrador”416, sendo que o primeiro possui existência como ser 
biológico e jurídico-social417, cujo nome civil surge geralmente no frontispício das 
suas obras418; ao passo que o segundo existe apenas como entidade ficcional, no 
âmbito de um determinado texto literário e tem a função de enunciador do texto, 
sendo apenas caracterizável pelos leitores desse mesmo trabalho419. Em síntese, o 
autor textual é o emissor que se responsabiliza pela produção/enunciação de um 
certo texto literário420, mas é simultaneamente a voz presa/fixa do autor a uma 
dada época. Em alguns textos narrativos, como o romance, o poema, a novela, 
entre outros, o autor textual pode criar um ou mais narradores que desempenham 
as funções da instância enunciadora421. Estes últimos poderão ser personagens 
principais ou secundárias. Por exemplo, em Tocata para Dois Clarins, através 
dos narradores, que se vão alterando, António e Maria, Mário Cláudio “faz o 
levantamento de toda a história de um povo e dos seus “pastores”, encaixada 

414  Círculo de Leitores online (CLonline), “‘Oríon’ Escolha da Luz, Escolha da Sombra”, 
entrevista a Mário Cláudio, disponível em http://www.circuloleitores.pt/cl/artigofree.asp?cod_
artigo=11957, p. 3 [21-11-2008].

415  Cf. Vítor Manuel de Aguiar e Silva, Teoria da Literatura, p. 206.

416  Idem, ibidem, pp. 230-231.

417  Cf. idem, ibidem, p. 220.

418  Cf. idem, ibidem, p. 222.

419  Cf. idem, ibidem, pp. 227-228.

420  Cf. idem, ibidem, p. 228.

421  Cf. idem, ibidem, p. 227.
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noutra história, a planetária”422. Na realidade, o escritor em estudo privilegia a 
voz do narrador omnisciente que tudo vê e tudo controla. Concretamente em 
Amadeo: 

“Tudo se passa, enfim, como se a voz do narrador, caracterizada por forte expressividade 
linguística e um notável aparato cultural, detivesse um poder de conhecimento tal que, 
em relação ao objecto apresentado, não conhecesse limites. Assim, remonta à infância 
da personagem, conhece a genealogia da família, o quadro cultural antropológico e 
os fundamentos míticos e simbólicos do imaginário que determinarão o futuro do 
protagonista”423. 

A propósito dessa sede de conhecimento que, de resto, acaba por, grosso 
modo, marcar toda a obra claudiana, o mesmo especialista aventa o seguinte:

“Sem abdicar, em nenhum momento, dessa omnisciência de ponto de vista, Mário 
Cláudio introduz, entretanto, uma imensa variação de sujeitos que colaboram com 
o narrador autoral, quer de forma independente quer fornecendo pontos de vista a 
partir dos quais a entidade mais recuada do discurso [...] desenvolve digressões, por 
vezes em narrativas propriamente ditas, mas, mais frequentemente, em descrições e 
discursos argumentativos e avaliadores”424. 

São ainda valiosos exemplos dessa versatilidade algumas passagens de 
Amadeo reveladoras de que “um narrador homodiegético surge como diarista do 
labor que o biógrafo de Amadeo, Papi, produz em Santa Eufrásia de Goivos”425 
ou ainda d’A Quinta das Virtudes, mais concretamente do sétimo capítulo, visto 
que apresenta como narrador João Pinto de Azevedo Meirelles. Neste caso 
concreto, tal opção deve-se ao intuito de recuperar um passado, tornando vivo 
ou que está apagado e, desta forma, reveste a realidade de ficção e vice-versa. 
Seja como for, dirigindo-se à sua estimada esposa e a si próprio, iniciava João o 
seu discurso do seguinte modo: “Cá vai a narração, pois, de que tanto gosta”426. 
Não obstante, esta substituição do narrador não se fica por aqui, ao contrário, é 
antes uma técnica corrente ao longo de toda a obra, ainda que de uma forma mais 

422  Joaquim Matos, Ficção e Ideário, p. 37. 

423  Carlos J. F. Jorge, “Os Quadros da Crónica ou a História Segundo o Romancista”, Revista 
Colóquio/Letras, pp. 204-205. 

424  Idem, ibidem, p. 205.

425  Idem, ibidem, p. 205.

426  Mário Cláudio, A Quinta das Virtudes, 2.ª ed., Lisboa, Quetzal Editores, 1991 [1990], p. 235.
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dissimulada, conduzindo, na opinião de Joaquim Matos, o narrador ao campo dos 
jogos narrativos, de substituições, logo ao plano paradigmático427. Na verdade, 
outro aspecto francamente saliente, também reportado pelo estudioso acima 
referido, consiste no facto de Mário Cláudio colocar, por sistema, as falas das 
personagens entre aspas no seio do discurso indirecto, construindo, desse modo, 
uma dupla narrativa, habitualmente desdobrada em discurso indirecto e directo, 
sendo este último, como se sabe, destacado por via do uso do travessão428. Com 
efeito, o próprio autor torna-se também “o leitor da história a retalho, sujeitando- 
-nos, a nós outros, leitores de um leitor, ele, o autor, o narrador. Este processo 
obriga o leitor, exterior à obra, a sintonizar com o leitor nela instalado”429. Na 
realidade, como muito bem nota Joaquim Matos, usando-se de uma terminologia 
de Umberto Eco, estão, por conseguinte, reunidas no autor a “intentio auctoris”430 
e a “intentio lectoris”431. Da fecundação destas duas surge o “intentio operis”432, 
conduzindo “o leitor externo a um acompanhamento em paralelas, que se 
sobrepõem frequentemente, abolindo fronteiras, entre a constatação factual e os 
factos não constatados”433. E é efectivamente no cruzamento destas duas linhas 
que o leitor externo se encontra, olvidando “a sua função de analista levado por 
um fluir existencial, já num plano alheio ao real e à ficção, num plano de uma 
nova realidade, e de enunciação, onde a seiva se impõe e o tronco se esquece”434. 
Poderá, por conseguinte, concluir-se que o autor/narrador, nesta história, possui 
a capacidade de comprometer o leitor435, sem, no entanto, o privar da sua própria 
liberdade interpretativa. Por outro lado, é interessante constatar que o narrador 
d’A Quinta das Virtudes corresponde ao próprio autor “que arranca na primeira 
pessoa, na qualidade de cronista, e não de ficcionista. A ficção vai crescendo no 

427  Cf. Joaquim Matos, “A Quinta das Virtudes, de Mário Cláudio – Narrativa e Modernidade”, 
Revista O Escritor, Associação Portuguesa de Escritores, n.º 9, Março de 1997, p. 208.

428  Cf, idem, ibidem, p. 208.

429  Idem, ibidem, p. 207.

430  Idem, ibidem, p. 208.

431  Idem, ibidem, p. 208.

432  Idem, ibidem, p. 208.

433  Idem, ibidem, p. 208.

434  Idem, ibidem, p. 208.

435  Cf. idem, ibidem, p. 208.
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corpo da documentação, e uma outra documentação vai ficando da ficção”436. 
Ademais, é de igual modo perceptível, ao longo desta e de outras obras, o gosto 
que Mário Cláudio nutre pela antiguidade, pelo passado, de que não raramente se 
serve também com o intuito de indagar as mais profundas raízes do povo lusitano, 
munindo-se, para tal, a seu tempo o veremos, de um conjunto de ferramentas que 
lhe permitem corporizar tal vocação. 

Esclareça-se que a enunciada permuta de papéis entre cronista, função 
tradicionalmente desempenhada pelo historiador, e ficcionista, designação 
geralmente atribuída ao criador literário, não é de todo inocente, é antes fruto e 
sintoma da afeição nutrida por Mário Cláudio por ambos os pólos que funcionam 
articuladamente em jeito de simbiose. Isto porque, partindo da documentação/
fontes, que é a matéria-prima por excelência do historiador, o escritor em estudo 
vai construindo um texto ficcional, cujo produto final resulta num misto de 
realidade e ficção. E, na verdade, utiliza esta estratégia, em maior ou menor escala 
é certo, mas com assiduidade. Lino Machado, acerca de Amadeo, apercebe-se, 
a dada altura, da falta de nitidez entre facto e ficção, “entre real e imaginário, 
ou entre história (narrativa romanesca) e História (realidade documentada)”437. 
Também Dalva Calvão, a propósito de Ursamaior, se reporta “à hábil indefinição 
de limites entre História e ficção, para a reconstrução do percurso de uma ou 
de várias vidas, confirmando a opção do escritor pelo relato biográfico, sempre 
percebido como estreita relação entre o real e o imaginado”438. 

Na verdade, apesar de possuírem maior liberdade do que os historiadores, 
os ficcionistas tentam, a todo o momento, introduzir aspectos reais, a fim de 
conferirem uma certa verosimilhança ao texto. Em Tocata para Dois Clarins, 
Mário Cláudio além de, como já dissemos, transcrever famosas arengas de 
Salazar, reproduz ainda em vários trechos a magnitude da grande Exposição do 
Mundo Português. Da mesma forma que n’A Quinta das Virtudes recua no tempo 
para nos dar a conhecer certos pormenores da história dos seus ascendentes, cujos 
registos oficiais habilmente pesquisou, efabulando em torno daquilo que mais 
lhe apraz. Ele próprio nos confessou esse árduo e laborioso trabalho de busca 

436  Idem, ibidem, p. 207.

437  Lino Machado, “Amadeo. Da Biografia à Ficção”, Revista Colóquio/Letras, Recensões 
Críticas, n.º 102, Março de 1988, p. 69.

438  Dalva Calvão, “Cláudio, Mário. Ursamaior”, Revista do Centro de Estudos Portugueses,  
n.º 30, Janeiro-Junho, Belo-Horizonte, 2002, p. 337.
 Ana Paula Arnaut, Post-Modernismo no Romance Português Contemporâneo. Fios de Ariadne. 
Máscaras de Proteu, p. 14.
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em certos arquivos, a fim de recuperar alguns dados constitutivos da sua árvore 
genealógica. Como é natural, apesar de inscrever no texto laivos de verdade, 
mistura-os, efabulando e conjecturando acerca do que mais lhe apraz. Por outro 
lado, por mais de uma vez, damos inclusivamente conta de uma prática muito 
recorrente que consiste num entrecruzamento entre marcos reportados pela 
História oficial e a história particular das personagens. Veja-se, a título de exemplo, 
a viagem que a rainha D. Maria II faz ao Porto, transformada por Mário Cláudio 
numa visita ao Jardim das Virtudes (“Ainda em mil oitocentos e cinquenta e dois, 
ano da famigerada visita régia”439), facto que vem, no fundo, pontificar um longo 
e procurado sonho do jardineiro das Virtudes (“A mais veemente pretensão de 
José, enquanto floricultor da Quinta, estava no obter o privilégio de uma visita de 
Dona Maria II”440) ao qual é inclusivamente dedicado o nono capítulo, intitulado 
“Os Construtores do Jardim”.

Para Carlos Reis, “todo o discurso ficcional é também uma forma superior 
de enunciação do discurso da História”441. Este tipo de escrita que encontra um 
ponto de equilíbrio entre história e ficção assume, como é sabido, a designação de 
Romance Histórico. No entanto, frise-se que o interesse manifestado pela História 
no âmbito dos autores pós-modernistas, como é o caso de Mário Cláudio, é algo 
diferente do conceito preconizado pelo Romantismo. Maria de Fátima Marinho, 
na senda de Elisabeth Wesseling, afirma, a este respeito, que o romance histórico 
pós-moderno transfigura-se não numa forma de conhecimento histórico, como 
os românticos pretendiam, mas “na inquirição de possibilidade de utilizar esse 
mesmo conhecimento de uma perspectiva epistemológica ou política”442. Isto é, 
surgem relatos alternativos ao conhecimento Histórico que é geralmente aceite 
como um dado adquirido443, pondo em causa certos factos dados como seguros, 
pois devidamente documentados pelas fontes. Por isso mesmo, Linda Hutcheon 
afirma que “the postmodernist ironic rethinking of history is definetely not 
nostalgic”444.

439  Mário Cláudio, A Quinta das Virtudes, p. 339.

440  Idem, ibidem, pp. 332-333.

441  Carlos Reis, “Eça de Queirós e o Discurso da História”, in Queirosiana, n.º 7/8, Dez. 1994/
Julho de 1995, p. 46.

442  Maria de Fátima Marinho, O Romance Histórico em Portugal, p. 39. 

443  Cf. idem, ibidem, p. 43.

444  Linda Hutcheon, The Politics of Postmodernism, London, Routledge, 1991, p. 39. 
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De resto, diga-se de passagem que a questão da interferência da História 
na ficção tem vindo, ao longo dos tempos, a ser objecto de análise. Ana Paula 
Arnaut, numa expedita capacidade de síntese, clarifica este assunto da seguinte 
forma: 

“[…] o historiador, em tácito compromisso deontológico, visa essencialmente, fugindo 
ao arbitrário, construir um ‘romance real’. Isto é, o conteúdo da sua história tem de 
prender-se com o tratamento de acontecimentos acreditados como tendo de facto 
acontecido [...]. O romancista, por seu turno, liberto das grilhetas éticas e estéticas, 
e se assim o entender (e, em nossa opinião, sem que a obra perca totalmente as suas 
capacidades representativas) permite-se baralhar e voltar a dar as cartas de um jogo que 
pode subverter semântica e formalmente. Neste jogo é-lhe permitido manter ou não as 
traves-mestras de referentes históricos, ou mantê-las em maior ou menor grau, optando 
por uma linguagem mais auto-conscientemente poético-literária (jogos metaficcionais 
incluídos) e/ou por um discurso mais abertamente paródico”445.

 De facto, Mário Cláudio vagueia entre estes dois mundos: por um lado, 
com o intuito de indagar a identidade lusíada, socorre-se quer da História de 
Portugal, quer da história da sua própria família de sangue e das gentes lusitanas; 
por outro lado, sem nunca olvidar as artes, permite-se condimentar os seus escritos 
com elementos altamente decorativos, fruto das suas divagações imaginativas, 
envolvendo o leitor nesta mistura fina dos sentidos, nesta dualidade de impressões. 
Como se infere daqui, ao ficcionista tudo é permitido em benefício do resultado 
final, ao passo que o mesmo não se verifica em relação ao historiador, posto que: 

“[…] não pode ‘reconstruir’ o passado, mas também sabe que a sua ficção tem os 
limites impostos pelos dados das ‘representações’ que possui, ou seja, os documentos 
a que tem acesso, compromisso a que o escritor ou o realizador de cinema não está 
necessariamente ligado, porque o seu objectivo é mesmo a ‘fantasia’”446.

Seja como for, articular a ficção e a História não constitui uma tarefa 
simples e diríamos mesmo que se trata de um empreendimento algo arriscado, 
dado que não se pode negar o “sabor da narrativa”, nem “excluir os operadores 
da história”447. De resto, é Mário Cláudio quem nos confidência que “não é com 

445  Ana Paula Arnaut, Post-Modernismo no Romance Português Contemporâneo. Fios de 
Ariadne. Máscaras de Proteu, pp. 307-308.

446  Luís Reis Torgal et alii, História da História em Portugal. Séculos XIX e XX, vol. 2, Lisboa, 
Temas e Debates, 1998, p. 196.

447  Joaquim Matos, Ficção e Ideário, p. 36.
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livros eruditos que se escrevem os romances, tão-só com a rebeldia que nos 
permite, respeitando embora o que pertence à factualidade, pôr de lado o colete- 
-de-forças da pura sucessão dos acontecimentos”448.

Posto isto, ainda no âmbito da entidade emissora, importa apenas aditar que, 
como se sabe, a pseudonímia representa o “autor em sua pessoa”449, à excepção do 
nome que assina450. À semelhança, por exemplo, do escritor transmontano Adolfo 
Correia da Rocha que adoptou o pseudónimo de Miguel Torga para dar voz à sua 
obra, também o autor em estudo se transfigurou num outro ser, vestindo, desta 
feita, as roupagens de Mário Cláudio, duplicando assim a sua identidade, cujo 
registo verdadeiro selado na pia baptismal dá pelo nome de Rui Manuel Pinto 
Barbot Costa. Carlos Jorge, a este respeito,  afirma que: 

“Entre outras coisas, Mário Cláudio é, pois, uma assinatura pela qual responde a 
entidade civil de Rui Barbot Costa. Tem o copyright sob aquele nome, dá entrevistas 
a propósito dos seus livros, escreve crónicas sobre factos aceitavelmente reais, e 
afirma, em peças jornalísticas que apenas referem Mário Cláudio como autor ou como 
entrevistado, que a sua segunda trilogia, a de A Quinta das Virtudes, Tocata para Dois 
Clarins e O Pórtico da Glória é a crónica da ‘família do autor’”451. 

Acerca desta escolha, o próprio escritor revela que “nome e pseudónimo 
servem pessoas distintas que, de quando em vez, se encontram (durante o sono). 
Como tal, servem distintas funções”452. Acrescentando, igualmente, que, no seu 
caso, “usar um pseudónimo foi ainda um apelo à supra-realidade, na tentativa de 
veicular uma realidade mais autêntica do que a que daria o rosto só por si. Uma 
vez mais, questão de opção pela ficção em detrimento do documento”453. Mas 
Carlos Jorge chama a atenção para o facto de que:

“[…] o lirismo de Mário Cláudio não aspira a uma pose ostensiva do eu do escritor. 
O jogo do homem autor e das suas faces deliberadamente ficcionalizadas e, em certos 
momentos, parodiadas poderia encaminhar-nos para a sempre estimulante questão do 

448  Círculo de Leitores online (CLonline), “‘Oríon’ Escolha da Luz, Escolha da Sombra”, 
entrevista a Mário Cláudio, p. 1.

449  Vítor Manuel de Aguiar e Silva, Teoria da Literatura, p. 207.

450  Cf. idem, ibidem, p. 207.

451  Carlos J. F. Jorge, “Os Quadros da Crónica ou a História Segundo o Romancista”, p. 211.

452  Mário Cláudio, in Mário Cláudio. 30 Anos de Trabalho Literário (1969-1999), p. 17.

453  Idem, ibidem, p. 17.
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eu da escrita. E, neste caso, não apenas na perspectiva de um narrador, mas na presença 
do autor nas suas tonalidades mais profundamente poéticas”454. 

O citado estudioso, fazendo a ressalva de que não pretende solucionar a 
questão do autor na literatura, e em especial no romance, confessa que é em redor 
dela que se manifesta uma das mais lúdicas demandas de Mário Cláudio, no fundo 
“no seio de uma poética inscrita na própria prática da criação”455. Ou seja, o autor 
concebido neste espírito não é somente o suporte mais ou menos histórico apenso 
a uma série escrita, mas, mais do que isso, é uma construção da escrita em toda a 
dimensão retórica. Ademais, é o responsável pela sua projecção social, política e 
ideológica, enfim, o verosímil das obras não é a entidade civil, o cidadão, mas sim 
aquele que ganha contornos de cidadania, ou seja, o ente criado dentro da escrita 
e “não o poeta visto por outros poetas como Pessoa com os heterónimos, mas um 
ser irreal, com verosimilhança que lhe vem da coerência criada ao transitar por 
toda a obra e pelos ecos desta noutros acto[s] de escrita e comunicação”456. Maria 
da Glória Padrão, no âmbito desta troca de papéis, afiança que “Rui Barbot, o 
cuidadoso arquivista, comunica a Mário Cláudio, o fino escritor, que dê atenção 
à ruína e logo os mistérios da gravitação e do crescimento retornam gravados nas 
partículas da ‘terra sigillata’ ou refeitos inteiros nas ‘estâncias’ de um mosaico 
que já depois de mosaico fora pó”457. De facto, esta inversão consentida de 
dados entre dois entes que buscam finalidades dispares e que percorrem trajectos 
diferentes confere, igualmente, uma certa complementaridade aos escritos 
claudianos, posto que: “um pesquisa e inventaria; o outro muda-lhe o rumo e 
sobre o inventariado pesquisa e inventa. Um recorre à memória cartulária; o outro 
ondula cerebralmente os vincos de todos os portulanos desdobrados e fica-se a 
sentir como a inteligência é um dado estético”458. 

Depois de esclarecidas algumas das questões, digamos, mais emergentes 
na obra claudiana sobre a entidade que produz um determinado texto literário, 
convém salientar, ainda que muito sumariamente, o facto de, ao longo dos tempos, 
se ter vindo a conferir, no processo da comunicação literária, uma importância 

454  Carlos J. F. Jorge, “Os Quadros da Crónica ou a História Segundo o Romancista”, p. 210.

455  Idem, ibidem, p. 211.

456  Idem, ibidem, pp. 211-212.

457  Maria da Glória Padrão, “Notícia Breve sobre Mário Cláudio”, in Jornal de Letras e Letras, 
Novembro, p. 11.

458  Idem, ibidem, p. 11.
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diferente ao emissor459. Tal aspecto apresenta-se intimamente relacionado com os 
códigos culturais, em geral, e com o código literário, em particular, utilizados nos 
distintos períodos históricos460. Também não é novidade que a teoria formalista 
da literatura prefere aniquilar um dos pólos da comunicação literária, o do 
emissor, isto em prol da autonomia, da pureza e da transcendência do trabalho461. 
A ausência do enunciador é, portanto, requerida para que este não perturbe a 
harmonia encantadora da linguagem. A este propósito, Stéphane Mallarmé diz que 
“l’oeuvre pure implique la disparition élocutoire du poéte, qui cède l’initiative aux 
mots”462. No fundo, “é a linguagem que fala na literatura, em toda a sua complexa 
pluralidade ‘polissêmica’, e não o autor”463, afirma Terry Eagleton. Este último, 
tal como Mallarmé, é ainda da opinião de que “a palavra não pode ser abafada, não 
pode ser determinada pelo recurso ao autor, pois a ‘morte do autor’ é um lema que 
a crítica moderna pode agora, confiantemente, proclamar”464. Como se sabe, um 
dos primeiros responsáveis pela desvalorização e consequente crise do emissor, 
chegando mesmo a bani-lo, foi efectivamente Mallarmé que considerava o texto 
literário tão auto-suficiente que não necessitava nem do emissor nem do leitor465. 
Não pretendendo estender demasiado estas questões, visto que ultrapassaríamos 
os limites do presente trabalho, gostaríamos tão-somente de referir que, apesar de 
considerarmos altamente relevante o papel do texto e do leitor, não obliteramos, 
de forma alguma, nos termos do já exposto, o papel do escritor. Isto porque, não 
esqueçamos, Mário Cláudio, ao adoptar uma focalização omnisciente, torna-se 
num perfeito gestor de todos os elementos relacionados com o seu texto. Para 
além de que “negar o autor e a enunciação, é negar todas as regras da hermenêutica 
e da ética, é escrever um texto sobre um texto que não existe”466.

459  Cf. Vítor Manuel de Aguiar e Silva, Teoria da Literatura, pp. 231-253.

460  Cf. idem, ibidem, p. 231.

461  Cf. idem, ibidem, p. 235.

462  Stéphane Mallarmé, Ouevres Complètes, Édition Établie et Annotée par Henri Mondor et G. 
Jean – Aubry, Paris, Édition Gallimard, 1945, p. 372.

463  Terry Eagleton, Teoria da Literatura. Uma Introdução, p. 190.

464  Idem, ibidem, p. 190.

465  Cf. Stéphane Mallarmé, Ouevres Complètes, p. 3721.

466  Joaquim Matos, Ficção e Ideário, p. 35.
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2. ALTERIDADE LITERÁRIA

Como se sabe, todos os artistas em geral, escritores, pintores, músicos, 
estilistas, acabam fatalmente por se deixar contagiar pela emergência de novas 
correntes literárias, estéticas, naturalmente não olvidando outras mais antigas. 
Sabendo que o estilo de um qualquer criador é fruto da combinação de uma série 
de vectores, uns mais antigos outros mais modernos, que teremos oportunidade 
de abordar ao longo do presente ensaio, dedicamos, as próximas páginas a traçar, 
muito rapidamente, o quadro de mudança que tem vindo a operar no âmbito da 
literatura e em que medida tem afectado Mário Cláudio. Para iniciarmos este 
curtíssimo, mas necessário, empreendimento retomamos o exercício de reflexão 
atrás produzido, recuando à já mencionada tendência hermenêutica da teoria da 
recepção que, como se sabe, revolucionou, no seu tempo, a História da Literatura 
e seguimos, a largas passadas, através do contributo de alguns autores como 
Jacques Derrida, Roland Barthes, Umberto Eco, Wolfgang Iser e Hans Robert 
Jauss467, no trilho do pós-estruturalismo. 

De facto, o conceito de língua literária, como realidade verbal estável e 
reconhecida, tem vindo progressivamente a ser combatido, “unas veces desde 
su relativización histórico-social y otras desde el estatuto pragmático de la 
relación con el receptor”468. Após longas caminhadas, alguns percursos algo 
entrecruzados469, (o movimento pujante na crítica universitária dos últimos 
anos, reflecte principalmente sobre os estudos de teoria literária “como una voz 
definitiva en la crisis final de la ‘literalidad’”470), entramos nos domínios da 

467  Cf. Ana Carvalho e João Carvalho, Aventura(s) d’Escrita(s). Estudos de Poética e Retórica, 
pp. 20-22.

468  José María Pozuelo Yvancos, Teoría del Lenguaje Literario, p. 128.

469  Note-se que, como Yvancos explica, as bases teóricas se encontravam já compiladas em 
1967, nos livros de Jacques Derrida, a par do triunfo dos modelos estruturalistas franceses na crítica 
literária e aquando da divulgação do formalismo russo ao Ocidente (José María Pozuelo Yvancos, 
Teoría del Lenguaje Literario, p. 129).

470  Idem, ibidem, p. 128.
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relativização, cuja última fase é efectivamente a desconstrução471, tendo, como 
se sabe, penetrado nos ambientes crítico-literários nos anos setenta, coincidindo 
com o magistério pessoal de Jack Derrida nas Universidades de Yale e John 
Hopkins472. 

Assim, usando uma conhecida combatividade ao estruturalismo, coerente 
ao longo de toda a sua produção, a obra de Derrida é redescoberta, devido à 
necessidade provocada por uma situação de vazio teórico e ao triunfo, no terreno 
crítico literário, de posições niilistas ou cépticas473. Se para Saussure a fala é 
vista como a realidade originária, concedendo à escrita o papel de representação 
secundária, Derrida, ao conferir à segunda a função primordial474, inverte 
esta hierarquia. No fundo, segundo Yvancos, a componente escrita possui um 
significado inacabado, obrigando a linguagem a ser uma soma de textos só 
definíveis dentro de outros textos475. É nesta conjuntura que nasce o famoso 
conceito de “diferença”476 derridiano, que funciona tanto no sentido de “‘diferir’, 
‘aplazar’ o como el de ‘ser distinto’, ‘diferenciar’, una inacabable postergación 
de la presencia nunca obtenida”477.

Por outro lado, importa ainda referir que a desconstrução virá a acentuar, e 
simultaneamente a extremar, teses relativas à estética da recepção, palmilhando, 
por conseguinte, caminhos bem diferentes. Enquanto esta última se preocupa 
com os vários sentidos ligados ao universo hermenêutico dos interpretantes, 

471  Cf. Nigel Mapp, “Deconstruction”, in Encyclopedia of Literature and Criticism, edited by 
Martin Coyle, Peter Garside, Malcolm Kelsall and John Pec, London, Routledge, 1991, pp. 777- 
-790. Note-se que, apesar de se ter intensificado nos últimos anos, a desconstrução teve, como se 
sabe, o seu nascimento num colóquio sobre “As linguagens Críticas e as Ciências do Homem”, 
organizado pela Universidade John Hopkins, em 1966, tendo contado com figuras como Roland 
Barthes, Jack Derrida, T. Todorov, G. Poulet, entre muitos outros. Para mais informações sobre este 
assunto, ver José María Pozuelo Yvancos, Teoría del Lenguaje Literario, pp. 130 e ss..

472  Como se sabe, a desconstrução no universo anglo-americano foi seguindo a chamada escola 
de Yale de desconstrução. Acerca deste assunto, cf., entre muitos outros, José María Pozuelo 
Yvancos, Teoría del Lenguaje Literario, pp. 149-158.

473  Cf. idem, ibidem, p. 129.

474  Cf. idem, ibidem, pp. 139-140.

475  Cf. idem, ibidem, p. 140.

476  Jacques Derrida, L’Écriture et la Différence, Paris, Seuil, 1967. Para além desta obra, cf. o 
que Eagleton diz acerca de Jacques Derrida na já citada obra Teoria da Literatura. Uma Introdução, 
pp. 182 e ss..

477  José María Pozuelo Yvancos, Teoría del Lenguaje Literario, pp. 139-140.
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a primeira, por seu turno, renuncia à dicotomia leitura correcta/incorrecta, 
assumindo a posição de que toda a leitura é uma má interpretação, uma diferença, 
uma prática de argumentação construída sobre argumentos prévios478. Yvancos, 
ao interpretar estas matérias, acrescenta ainda a ideia de que a prática crítica 
demonstrou a necessidade da existência de interpretações que corrijam outras 
interpretações “con el resultado, por demás paradójico”479. Segundo esta prática, 
somente existem vestígios de verdade que originam novos vestígios de verdade e 
assim sucessivamente480. 

Como se sabe, a cronologia favorece a relação entre Roland Barthes e 
Derrida, sendo que o primeiro é um homem repartido por uma multiplicidade 
de correntes481, apesar de nenhuma lhe pertencer inteiramente. Barthes nega 
efusivamente a construção do texto, relacionando essa falta com a noção de 
diferença, com o constante desmoronamento, no fundo, com o deslizamento do 
sentido. Para este último, os textos escrevíveis não são mais do que um modelo 
produtivo de diferenças, de negociações, de substituições. Assim, interpretar um 
texto não é dar-lhe um sentido, mas apreciar as suas potencialidades; sentir a 
prática de uma “galáxia de significantes”482 e não de uma estrutura dos significados.  
A conotação não é, para Roland Barthes, uma nova pluralidade de leituras, 
mas antes uma “disseminação dos sentidos”483 que, segundo Jacques Derrida, 
se encontram “inscrites dans la dissémination, c’est justement l’impossibilité 
de réduire un texte comme tel à ses effets de sens, de contenu, de thèse ou de 
thème”484. Segundo esta perspectiva, a leitura consiste num trabalho de linguagem, 
de nomeação dos sentidos, mas nunca num esforço concertado com o objectivo 
de encontrá-los485. Porém, esta linha de pensamento não é totalmente nova na 
vida de Barthes, posto que, tal como Yvancos nota, já no seu livro O Grau Zero 

478  Cf. José María Pozuelo Yvancos, Teoría del Lenguaje Literario, pp. 140-141.

479  Cf. idem, ibidem, p. 141.

480  Cf. idem, ibidem, p. 141.

481  Como é sabido, Roland Barthes encontra-se sempre envolvido no nascimento de várias 
correntes como o estruturalismo semiológico, marxismo, psicocrítica, semiologia cultural, 
desconstrução.

482  José María Pozuelo Yvancos, Teoría del Lenguaje Literario, p. 148.

483  Idem, ibidem, p. 149.

484  Jacques Derrida, La Dissémination, Paris, Éditions du Seuil, 1972, p. 13.

485  Para aprofundar esta matéria, cf. José María Pozuelo Yvancos, Teoría del Lenguaje Literario, 
pp. 148-149.
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da Escrita nos deparamos com afirmações pré-desconstrutivistas, deixando 
transparecer que a escrita vai passado por várias fases de uma solidificação 
progressiva. Ouçamos, sobre o assunto, as palavras de Yvancos: “[…] primero, 
objeto de una mirada, luego de un hacer y finalmente de una destrucción, alcanza 
hoy su último avatar, la ausencia: en las escrituras mientras, llamadas aquí ‘el 
grado cero de la escritura’”486. Para além deste trabalho, também as obras S/Z e  
O Prazer da Escrita, bem como outras onde colaborou, referem ideias nitidamente 
desconstrutivistas487. 

No Umberto Eco mais recente é visível a preocupação crítica relativa “à 
euforia interpretativa, à semiose ilimitada, à deriva do sentido”488. Isto porque 
considera que “se as interpretações de um texto podem ser infinitas, isso não 
significa que todas as interpretações são ‘boas’; mas, se não se pode dizer quais 
as ‘boas’, pode dizer-se, pelo menos, quais as inaceitáveis”489. Depois destas 
afirmações, ficou claro que, independentemente de ter sofrido uma evolução, Eco 
não se enquadra nas “posições do chamado desconstrutivismo derridiano”490.

É, no século XX, na sequência do contributo de Marcel Proust, de James 
Joyce, de Franz Kafka e do Nouveau Roman491 que o novel marco literário que dá 
pelo nome de desconstrução atinge quer a temporalidade quer todos os elementos 
que o integram como a acção, a personagem, o espaço e os diferentes aspectos 
do processo técnico-compositivo492, revolucionando, deste modo, as técnicas de 
arquitectura do romance. Também a New Novel, reflectindo sobre o seu próprio 
processo de construção:

“[…] referida por Leslie Fiedler e protagonizada por Kurt Vonnegut Jr., William 
Burroughs ou John Barth, entre outros, apresenta-se como uma soma de fragmentos do 
real, de peças de um puzzle montadas e coladas na tessitura narrativa numa orquestração 
que, no futuro próximo das décadas de setenta e oitenta, oscilaria cada vez mais, de 

486  Roland Barthes, citado por José María Pozuelo Yvancos, Teoría del Lenguaje Literario, 
p. 144;  Roland Barthes, O Prazer do Texto e S/Z, trad. Isabel Gonçalves e Margarida Barahona, 
Lisboa, Colecção Signos 5, Edições 70, 1970.

487  Cf. José María Pozuelo Yvancos, Teoría del Lenguaje Literario, p. 148.

488   Ana Carvalho e João Carvalho, Aventura(s) d’Escrita(s). Estudos de Poética e Retórica, p. 21.

489  Idem, ibidem, pp. 21-22. 

490  Idem, ibidem, p. 22.

491  Não constitui qualquer novidade o facto de que as técnicas deste Nouveau Roman serão 
apropriadas pelo Pós-Modernismo.

492  Cf. António da Silva Gordo, A Arte do Texto Romanesco em Vergílio Ferreira, p. 61.



113

acordo com alguns, entre a paranóia e a esquizofrenia (bastas vezes consubstanciadas 
numa quase pulverização da linguagem)”493. 

De facto, num contexto de mudança quer social (era pós-industrial) quer 
cultural (era dita pós-modernista)494, onde se verifica “uma crise epistemológica 
e ontológica que é, afinal, uma crise de legitimação respeitante ao facto de as 
grandes narrativas e metanarrativas que organizavam a sociedade burguesa das 
Luzes entrarem em desuso”495, a literatura acaba por inevitavelmente sofrer, como 
de resto é compreensível, profundas mudanças. Deste modo, a novel literatura que 
se assume como pós-modernista é, segundo Ana Paula Arnaut, um “‘unmaking’; 
ela desfaz, expõe o (tradicionalmente) não apresentável, expõe o que julgamos 
poder ser entendido como o próprio processo de construção da obra”496. Ou 
seja, daqui se infere que desapareceu a forma organizada com base na qual se 
sustentavam: 

“[…] os alicerces e as traves narrativas que escoravam uma construção estruturada 
e coerente de sentido, deste modo permitindo apenas acesso à matéria final e deste 
modo facilitando ao leitor/espectador a entrada num universo que momentaneamente 
se acatava como real, política e socialmente legítimo ou, no mínimo, tornado possível 
e credível pela suspensão voluntária da descrença”497. 

E é neste contexto que a especialista Ana Paula Arnaut acredita que “agora, 
pelo desnudamento do próprio processo de des-construção, pouco mais resta do 
que, ao invés, e de modo nem sempre confortável, voluntariamente suspender a 
crença na veracidade e fiabilidade da narrativa”498. Uma vez que Mário Cláudio 

493  Ana Paula Arnaut, Post-Modernismo no Romance Português Contemporâneo. Fios de 
Ariadne. Máscaras de Proteu, p. 37.

494  Cf. Jean-François Lyotard, A Condição Pós-Moderna, Lisboa, Gradiva, s.d., p. 11. Veja-se 
ainda Robert B. Ray, “Postmodernism”, in Encyclopedia of Literature and Criticism, edited by 
Martin Coyle, Peter Garside, Malcolm Kelsall and John Pec, London, Routledge, 1991, pp. 131-147.

495  Ana Paula Arnaut, Post-Modernismo no Romance Português Contemporâneo. Fios de 
Ariadne. Máscaras de Proteu, p. 51.

496  Idem, ibidem, p. 51.

497  Idem, ibidem, pp. 51-52.

498  Idem, ibidem, p. 52.
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se insere neste quadro de mudança que envolve o romance hodierno499 e que se 
caracteriza por uma nova abertura estrutural que rompe com os cânones genológicos 
tradicionais, assumindo ainda uma metadiscursividade quase sistemática, não 
podemos, como é compreensível, analisar as características técnico-estilísticas 
do seu discurso literário somente à luz dos conceitos tradicionais de romance 
e seus elementos integrantes. Como é óbvio, a evolução literária não constitui 
um processo ex abrupto, por isso mesmo teremos certamente a oportunidade 
de encontrar características pós-modernistas e simultaneamente coordenadas 
anteriores a este tenro marco literário, até porque, como o próprio título do ponto 
temático “Classicismo vs. Pós-modernidade” do capítulo quarto deste ensaio 
deixa adivinhar, o autor em apreço reveste-se destes chamativos adornos, algo 
impostos pelos modismos hodiernos, mas, no seu interior, permanecem as antigas 
roupagens de feitio clássico. Carlos Jorge, ainda que numa lógica inversa à que 
aqui apresentamos, refere-se a esta dualidade imprimida nas obras claudianas, 
posto que, como muito bem nota, embora “atento herdeiro dos pastiches 
camilianos, Mário Cláudio parece, em contrapartida, aproximar-se do espírito 
do nouveau roman, fazendo do olhar que encaminha a descrição uma paixão dos 
sentidos, uma obsessão de onde parte a digressão poética”500. 

Em suma, apesar de nos revermos mais nas ideias defendidas pela estética 
da recepção, que confere um papel de destaque ao leitor, o poder de acabar a obra, 
consideramos enriquecedor, para os estudos literários, este novo movimento, 
que dá pelo nome de desconstrução e que, como o próprio termo sugere, nega a 
construção efectiva dos sentidos, considerando, ao invés, que toda a leitura é uma 
má interpretação, uma diferença. Como Rui Magalhães refere, Nietzche, ao ter 
“querido com a noção de vontade de poder, destruir as relações pré-determinadas 
de fundamento, substituindo-as por um jogo de forças onde não há lugar para 
a origem primeira, para uma identidade”501, posiciona-se, “neste sentido, como 
o primeiro pensador da diferença. E é precisamente esta diferença, digamos 

499  Cf. Ana Paula Arnaut, a fim de comprovar a existência do “Post-Modernismo no Romance 
Português Contemporâneo aborda um conjunto de obras e de problemas em boa parte ainda em 
desenvolvimento: de 1968, ano de publicação d’O Delfim de José Cardoso Pires, a 1995, data 
d’As Batalhas do Caia de Mário Cláudio”. Note-se que a sua pesquisa compreende ainda outros 
autores e obras (Carlos Reis, “Apresentação”, in Ana Paula Arnaut, Post-Modernismo no Romance 
Português Contemporâneo. Fios de Ariadne. Máscaras de Proteu, p. 1).

500  Carlos J. F. Jorge, “Os Quadros da Crónica ou a História Segundo o Romancista”, p. 206.

501  Cf. Rui Magalhães, Introdução à Hermenêutica, Coimbra, Angelus Novus Editora, 2002, p. 106.
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livre, que Derrida opõe à diferença ontológica de Heidegger”502. No fundo, daqui 
se infere que a desconstrução derridiana estará mais próxima da demolição 
nietzschiana do que da interpretação heideggeriana. Na verdade, confessamos que 
até nutrimos alguma simpatia pela noção de diferença, embora não exactamente 
no sentido que ficou consagrado com Derrida503; isto é, concordamos com a 
ideia de que para interpretar um texto é necessário apreciar a pluralidade dos 
sentidos e, por conseguinte, as leituras apresentam diferenças umas das outras, 
mas contrariamente a este último que sustenta a não obtenção de interpretações, 
acabando assim por ser apologista de um relativismo ilimitado, acreditamos mais 
na efectiva construção de diversos sentidos, de diversas “frequências de leitura”504 
que, por sua vez, se encontram também dependentes do universo hermenêutico 
dos interpretantes. 

Assim, em nossa opinião, ao analisarmos um texto, atribuímos-lhe 
um sentido, na certeza, porém, de que este não se esgotará neste universo de 
possibilidades, até porque estamos perante uma ciência que não é exacta, logo 
está confinada a uma certa dose de subjectividade. Em concomitância, existe 
ainda um outro factor que, sem surpresa, condiciona os resultados: o objecto de 
estudo. Ou seja, no terreiro interpretativo existe uma panóplia imensa de aspectos 
susceptíveis de análise, logo, o ponto de vista que conduz a leitura num determinado 
sentido interfere inevitavelmente ao nível dos resultados finais. É seguindo esta 
linha de rumo que nos propomos estudar o estilo das obras já indicadas de Mário 
Cláudio. Naturalmente que acreditamos que outras leituras serão possíveis e até 
complementarão a que aqui fazemos, posto que não possuímos a veleidade de 
sermos donos absolutos da razão, nem tão-pouco de esgotarmos a obra do autor 
em análise, o que seria inclusivamente uma atitude arrogante e infrutífera.

 

502  Idem, ibidem, p. 106.

503  Cf. Jacques Derrida, L’Écriture et la Différence, Paris, Éditions du Seuil, 1967, p. 24.

504  Mário Cláudio, in Mário Cláudio. 30 Anos de Trabalho Literário (1969-1999), p. 24.





“Uma coisa que nos poderiam ter dito na escola (mas, em geral, não 
disseram) é para quê a gente precisa separar as palavras em classes. Ora, a 
razão é semelhante à que nos obriga a separar os animais em classes, ordens, 
espécies, etc.: classificamos as palavras para podermos tratar delas com o 
mínimo de economia [...]. Mas dificuldades há, embora nem sempre sejam 
mencionadas nos livros de introdução à biologia. Uma delas é o ornitorrinco. 
Esse estranho bicho australiano bota ovos, mas amamenta os filhotes; tem 
a temperatura do corpo parcialmente dependente da temperatura ambiente 
e tem pêlos. Será um mamífero, um réptil ou outra categoria qualquer? 
Isso depende de darmos mais importância a um ou outro dos critérios que 
definem as classes [...]. A maioria dos animais se coloca claramente em uma 
ou outra das diversas classes reconhecidas pelos zoólogos; mas há alguns, 
como o ornitorrinco, que ficam mais ou menos a meio, [...] em lingüística, 
não falamos de mamíferos nem de répteis; falamos de adjectivos, verbos, 
preposições, orações, e sintagmas nominais: todos esses nomes designam 
formas de classes lingüísticas. Ora, veremos que nem sempre os limites 
entre essas classes são bem claros e bem definidos: a lingüística também 
tem os seus ornitorrincos” (Mário A. Perini, “O Adjectivo e o Ornitorrinco”, 
in Sofrendo a Gramática, 3.ª ed., São Paulo, Editora Ática, 2002, p. 41).

Capítulo Terceiro

A CRIATIVIDADE LINGUÍSTICA 
NA ESCRITA CLAUDIANA

1. O PERPÉTUO JOGO DAS PALAVRAS

De facto, os aspectos culturais mais marcantes, assim como a História 
dos acontecimentos passados, fazem parte da memória colectiva de um povo 
e constituem, a par de certos artefactos materiais, mas também de mais alguns 
elementos imateriais como é o caso da língua, importantes exemplares do nosso 
património cultural. Alexandre Luís e Sofia Luís advertem para o facto de que 
nem todos terão a sensibilidade de considerar este último aspecto. A este respeito, 
dizem: 

“[…] no nosso País subsiste ainda uma concepção amplamente redutora do que deve 
ser entendido por património cultural, pois apenas são considerados alguns elementos 
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específicos. No pensamento de um cidadão comum emerge, sobretudo, a imagem de 
objectos monumentais dotados de grande longevidade temporal. Poucos serão aqueles 
que, abordados sobre este assunto, saberão frisar”505 ‘que a língua portuguesa é o 
instrumento essencial do nosso património’”506.

 Mas como Mário Cláudio não é um cidadão qualquer, para além de 
reconhecer a importância vital da língua, instrumento por via do qual se faz 
entender, usando-a como documento e, em simultaneo, como monumento, 
combina magistralmente todos os ingredientes, entrelaçando esta “mercadoria 
espiritual” com a cultura, a ficção e a História. Com efeito, o gosto que nutre pelo 
passado é bastante evidente no terreno linguístico, sendo visível, por exemplo, 
no eficiente manejo do arcaísmo e até em simples detalhes como as referências 
temporais que, grande parte das vezes, obedecem a padrões mais cultistas, por 
vezes até a fazer lembrar os documentos oficiais, como neste caso: “Aos quinze 
de Setembro de mil oitocentos e vinte e oito, nasce Joana Maria Mavigné”507. No 
que diz respeito ao domínio verbal508, curiosamente os tempos privilegiados são 
o presente e o futuro, devido à perspectiva de narrador omnisciente que adopta 
uma narrativa:

“[…] que nunca se submete à necessidade de dar sequência à acção segundo a 
exigência de sucessivas actuações ordenadas pela cronologia e verbalmente expressas 

505  Alexandre António da Costa Luís e Carla Sofia Gomes Xavier Luís, “Pensar o Património 
Cultural”, Revista ...à Beira, n.º 2, p. 118.

506  Pedro Castro Henriques, “Perspectivas na Gestão de Áreas Protegidas em Portugal.  
O Natural e o Cultural” O Verde, n.º especial, Patrimónios, Natural e Cultural. De um Olhar 
Comum a uma Intervenção Integrada, Lisboa, GEOTA – Grupo de Estudos de Ordenamento do 
Território e Ambiente, 1999, p. 40.

507  Mário Cláudio, A Quinta das Virtudes, p. 195.

508  Para o estudo do verbo, cf. Jorge Morais Barbosa, “Contribuição para o Estudo do Sistema 
Verbal Português: ‘Tempos Simples’ e ‘Tempos Compostos’”, Biblos. Revista da Faculdade de 
Letras da Universidade de Coimbra, vol. LXV, Coimbra, 1989, pp. 221-228; Manuel de Paiva Boléo, 
Tempos e Modos em Português. Contribuição para o Estudo da Sintaxe e da Estilística do Verbo, 
sep. do Boletim de Filologia, Lisboa, Imprensa Nacional de Lisboa, 1935; Maria Luiza Monteiro 
Sales Corôa, O Tempo nos Verbos do Português – Uma Introdução à Interpretação Semântica, 
Brasília, Thesaurus Editora, 1985 e também Maria Emília Ricardo Marques, Complementação 
Verbal. Estudo Sociolinguístico, vols. I-IV, dissertação de doutoramento, Lisboa, Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa, 1988.
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no pretérito perfeito – pelo contrário as formas preferidas são as do presente e as do 
futuro”509. 

Note-se que o facto de não existir uma preocupação evidente com a 
ordem sequencial dos acontecimentos, conduzindo ao constante ir e voltar, 
materializando-se, por conseguinte, no estilo ziguezagueante que dá viva voz e 
corpo à fragmentação narrativa, tão a gosto pós-modernista, em termos práticos 
traduz-se numa produção textual em certos trechos algo labiríntica, exigindo da 
parte do leitor maior poder de concentração.

No fundo, Mário Cláudio, usando-se destes e de outros artificiosos 
jogos periféricos, distrai-nos com questões de menor monta, não obstante, 
lançando um olhar mais atento e profundo, notamos que o âmago temático das 
suas narrativas se encontra fatalmente agrilhoado à inolvidável e, diga-se em 
abono da verdade, bem actual questão da busca de algumas representações da 
portugalidade. Nesse sentido, organizando um encontro entre diferentes, mas 
complementares, linguagens, Mário Cláudio procura apreciar a pluralidade, e 
até mesmo particularidade, das matérias que compõem o magma da mencionada 
identidade. Isto é, maneja habilmente certos elementos culturais, como a 
pintura, a música, a arquitectura, e reflecte acerca de algumas figuras e factos 
emblemáticos da nossa História, devotando-se, como não podia deixar de ser, 
ao seu instrumento privilegiado de trabalho por via do qual materializa as suas 
ideias, a língua, “encarada como órgão musical, e como órgão de luzes, sem os 
quais coisa nenhuma se concretiza”510. De facto, Mário Cláudio é da opinião de 
que “para se ser um bom criador literário é fundamental ser-se um bom intérprete 
da língua”511. Para tal, como é óbvio, há que compreendê-la na sua plenitude, 
perceber todos os mecanismos de funcionamento susceptíveis de manipulação 
em prol da densidade informativa. Quando é questionado sobre o seu método 
de escrita, este ficcionista explica que “aqui é que reside o mistério. Só quando 
a minha vida se torna mais ou menos indissociável dos que me vão aparecendo 
é que a escrita se desenvolve”512. E parece-nos que todas as afirmações atrás 
produzidas são efectivamente muito coerentes e condizentes com o estilo que 

509  Carlos Jorge, art. cit., pp. 204-205.

510  Círculo de Leitores online (CLonline), “‘Oríon’ Escolha da Luz, Escolha da Sombra”, 
entrevista a Mário Cláudio, p. 3.

511  Mário Cláudio, in Mário Cláudio: 30 Anos de Trabalho Literário (1969-1999), p. 22.

512  Círculo de Leitores online (CLonline), “‘Oríon’ Escolha da Luz, Escolha da Sombra”, 
entrevista a Mário Cláudio, p. 2.
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pratica. Talvez pelo facto de reunir todas as condições atrás mencionadas seja 
considerado por António Cabrita “um dos poucos romancistas portugueses que 
sabem mexer com as estruturas e induzir a língua”513. 

Com efeito, para exteriorizar a visão do mundo que o circunda, Mário 
Cláudio conjuga inevitavelmente uma série de factores que encontram nessa 
poderosíssima arma, a arte de bem escrever, o seu expoente máximo. Isto é, 
fruto das suas escolhas pessoais, dá corpo e forma a uma selecção cuidadosa e 
criteriosa, quer do material linguístico a utilizar, quer dos mecanismos e técnicas 
expressivas que dão voz aos seus intentos. É no momento em que nos debruçamos 
afincadamente sobre essa preciosa matéria-prima, a palavra, que podemos então 
tentar inferir os motivos que norteiam essas preferências idiomático-estéticas. 
Revemo-nos na opinião de Ernesto Guerra da Cal quando explica, a propósito da 
obra queirosiana, que:

“[…] a pesquisa dos seus processos linguísticos, dos símbolos verbais que selecciona 
entre aqueles que se oferecem a uma opção possível, embora não nos revele o segredo 
mágico da sua personalidade e da sua obra, permitir-nos-á pelo menos um conhecimento 
parcial mais aproximado do seu feitio espiritual, e um mergulho relativamente mais 
fundo no fenómeno do seu processo criador”514. 

O referido estudioso adianta, inclusivamente, que a exploração do material 
linguístico e das estruturas idiomáticas basilares do estilo queirosiano que se 
propõe efectuar não será completa. E expressa tal raciocínio usando-se desta 
cinestésica metáfora: 

“[...] sabemos de antemão que não conseguiremos encontrar a rosa, de que falava 
Gourmont, na sua fragrância; mas se conseguirmos rodeá-la, examinar algumas das 
suas pétalas e aproximarmo-nos do ‘sanctum’ inacessível e inexpugnável do seu 
segredo vivo, consideramos isso mais que suficiente, e ficaremos satisfeitos”515. 

Também nós não pretendemos esgotar a incomensurável panóplia de 
engenhosas técnicas linguísticas e estilísticas, bem como todas as temáticas 
abordadas até porque Mário Cláudio ostenta um discurso tão rico e tão mesclado 
que seria, logo à partida, uma cruzada falhada, sem esquecermos ainda a 
limitação em termos de extensão que um trabalho desta natureza requer. O que 

513  António Cabrita, in ibidem, p. 33.

514  Ernesto Guerra da Cal, Língua e Estilo de Eça de Queirós, pp. 54-55.

515  Idem, ibidem, p. 55.
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ambicionamos é tão-somente perscrutar, na obra em apreço, algumas das fontes de 
inspiração do autor, temáticas abordadas e mecanismos expressivos manejados. 

Urbano Tavares Rodrigues, acerca da riqueza e preciosismo linguístico em 
Mário Cláudio, diz o seguinte:  

“[…] na multiplicidade dos descritivos e dos registos verbais, surgem-nos, tingidos 
com vida intensa, paisagens, animais (e que pintor animalista se revela Mário Cláudio!), 
aposentos com seus mobiliários e peças de arte, jóias, ágapes, festas galantes, gestos 
de amor e de ódio ou o feminino discorrer das tardes longas. Diálogos, anedotas, 
documentos jurídicos, rasgos de eloquência: Mário Cláudio põe-se à prova em todos 
os terreiros verbais”516.

Quer isto significar que somente através de um manejo altamente 
competente da mencionada “mercadoria espiritual” se pode aprimorar o estilo, 
elevando-o a um patamar verdadeiramente digno de destaque. Por outro lado, a 
propósito de Amadeo, Alberto Miranda é da opinião de que:

“[…] o biógrafo interpreta, interpretando-se, torna-se autor de uma personagem 
[...] que, provavelmente nunca existiu. É neste chão que Mário Cláudio movimenta 
o seu arado, estilisticamente inovador sobretudo pela original inversão sintáctica e 
apropriada riqueza vocabular, inaugurando, em Portugal, a encenação biográfica com 
o rigor que o afecto dita”517. 

Desta última passagem, mas também da anterior, salta à vista a menção à 
prosperidade e aos preciosismos vocabulares. Note-se que, e a título de exemplo, 
certos documentos jurídicos manuseados, por exemplo, por Lambrout das 
Virtudes são inclusivamente transcritos em latim. Por outro lado, e volvendo a 
Amadeo, narrativa onde se encontra fortemente arreigado o elemento pictórico, 
destacamos ainda, através da captação por via da visão, de resto, um dos sentidos 
por excelência da obra claudiana estudado mais à frente, a classe morfológica 
adjectivo. Visto que se trata de um trabalho biográfico que, como é óbvio, espelha 
questões sobre a vida, mas também reflecte algumas peças e pinceladas da obra 
do pintor modernista Amadeo, e conhecendo algumas das preferências estilísticas 
claudianas, o hábil manejo desta classe de palavras não causa qualquer estranheza, 
antes se mostra um recurso esperado. 

516  Urbano Tavares Rodrigues, “A Quinta das Virtudes. Mário Cláudio e o Romance de Grande 
Fôlego”, in Jornal de Letras e Letras (Crítica/Ensaio), 2 de Janeiro de 1991.

517  Alberto Augusto Miranda, in Mário Cláudio: 30 Anos de Trabalho Literário (1969-1999), p. 32.
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Também Cecília Barreira, num estudo intitulado “Revisitando o passado 
recente”, destaca, no âmbito do “quadro vocabular da época e do regime”518 que 
exercia uma “apertada vigilância”519, a classe gramatical dos adjectivos. Ademais, 
para Manuel Alegre, o escritor em apreço serve-se dos adjectivos, bem como 
dos superlativos, para destacar a reconstituição crítica “de um tempo, um estilo, 
um clima, uma sufocação”520, “reinventando palavras, imagens, uma linguagem, 
um estilo”521, reproduzindo, assim, no “ritmo da escrita”522, “o ritmo daquele 
tempo”523. Por outro lado, a propósito do trabalho Peregrinação de Barnabé das 
Índias, o mencionado poeta, além de o conceber como “um dos grandes romances 
portugueses contemporâneos”524, chega mesmo a visualizá-lo não como “uma 
reinvenção da escrita daquele tempo, mas uma reinvenção daquele tempo pela 
escrita”525. Isto é, “através desta fantástica viagem, e da reinvenção da língua 
que nela se faz”526, acredita ter aprendido que “também pela escrita se pode ir 
à Índia”527. Tendo por base A Quinta das Virtudes, Urbano Tavares Rodrigues 
condensa alguns aspectos da escrita claudiana da seguinte forma:

“[…] o estilo de Mário Cláudio apurado ao extremo neste seu novo livro, apesar da 
sua grande extensão, oscila entre o rigor terminológico – para cada coisa a sua exacta 
definição – e a captação metafórica da realidade, ela própria concebida como fruto de 
anteriores metáforas espontâneas. Neste universo verbal de conotações luxuriantes, 
cada período é lavrado como uma jóia. E tanto nos impressiona no fluir do discurso 
a abundância lexical, que vai desvendando microcosmos sucessivos, como um certo 
preciosismo adjectival, que, limpo de sonoridades serôdias, recupera o melhor do 
impressionismo e do expressionismo. E a música da frase, os ritmos ascensionais, o 

518  Cecília Barreira, in Jornal de Letras, Artes e Ideias, de 29 de Dezembro a 4 de Janeiro de 
1993.

519  Idem, ibidem, 219.

520  Manuel Alegre, “Crítica ‘Terrorista’”, in Jornal de Letras, Artes e Ideias, de 9 a 15 de 
Fevereiro de 1993, citado Maria de Fátima Ferreira Rolão Candeias, Um Olhar de Soslaio (Sobre a 
Trilogia da Mão e Tocata para Dois Clarins, de Mário Cláudio), p. 219.

521  Idem, ibidem, p. 219.

522  Idem, ibidem, p. 219.

523  Idem, ibidem, p. 219.

524  Idem, in Mário Cláudio: 30 Anos de Trabalho Literário (1969-1999), p. 34.

525  Idem, ibidem, p. 34.

526  Idem, ibidem, p. 34.

527  Idem, ibidem, p. 34.
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arredondado dos paralelismos, as bruscas apódoses que, na sua queda, geram novas 
modulações. Em suma, um estilo de verdadeiro mestre, que, com sua feição muito 
original, se inscreve na tradição da mais bela prosa portuguesa, a que vai de um Vieira 
a um Camilo, a um Eça, a um Aquilino, a um Vitorino Nemésio”528.

Como se infere das suas certeiras palavras, o mencionado especialista, 
sintetiza o estilo do escritor em estudo, reportando-se, entre outros efeitos 
estilísticos merecedores de atenção, ao “preciosismo adjectival” claudiano. De 
facto, basta apreciarmos alguns exemplos, como os que revelamos já em seguida, 
para nos apercebermos da riqueza de certos contextos sintácticos alcançados por 
via de originais combinatórias. Vejamos, portanto, alguns casos de adjectivos 
formados por sufixação, altamente sugestivos do ponto de vista semântico e, 
simultaneamente, bastante dinâmicos, devido ao emprego dos sufixos “-ante” e 
“-ico”.

Exemplos: “candeia bruxelante” (A Quinta das Virtudes, pp. 20 e 62, sublinhado 
e negrito nosso), “bica gorgolejante” (A Quinta das Virtudes, p. 217, sublinhado e 
negrito nosso), “vulto hamlético” (A Quinta das Virtudes, p. 339, sublinhado e negrito 
nosso).

Na realidade, qualquer um dos lexemas acima destacados emana uma 
carga e riqueza semântica inquestionável. Tomemos, como exemplo, o vocábulo, 
“bruxelante”, a fim de tentarmos inferir um dos seus potenciais significados. 
Sabendo que Francisca Clara perseguia incansavelmente a genealogia da sua 
família e percebendo que ficava até altas horas da madrugada a pesquisar, 
acabando o cansaço por envolvê-la numa “esquisita embriaguez”, torna-se mais 
claro o alcance deste contexto. Isto é, a busca incesante das suas origens feita num 
cenário nocturno, com escassez de luz, portanto, onde, por seu turno, as sombras 
se misturam com a realidade, confere um cunho algo mistico ao quadro, daí o 
uso do adjectivo “bruxelante”. Com efeito, em jeito de hipálage, a semântica, 
ou melhor, o labelo de bruxa, condição/característica humana, por excelência, 
transfere-se para a “candeia”, objecto antigo destinado à iluminação. Quanto ao 
contexto “vulto hamlético”, muito rapidamente, parece-nos óbvio o paralelismo 
inscrito na simbologia dos jogos de espelhos do Hamlet shakesperiano e, por 
analogia, na incerteza da identidade  de um determinado vulto.

528  Urbano Tavares Rodrigues, “A Quinta das Virtudes. Mário Cláudio e o Romance de Grande 
Fôlego”, in Jornal Letras e Letras, negrito nosso.
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Por tudo quanto foi dito, está mais do que justificada a escolha desta classe 
gramatical para um estudo mais pormenorizado ao longo do presente capítulo. 
Não obstante, cumpre-nos recordar que, apesar de estudarmos, em diferenciados 
momentos, certos aspectos de natureza linguística que auxiliam a captação 
do estilo claudiano, este capítulo, reitere-se, foi integralmente consagrado ao 
referido domínio do saber, apresentando, desta feita, algumas molduras teóricas 
acerca dos assuntos mais profusamente trabalhados, como é o caso, por exemplo, 
do adjectivo. 

Em suma, como já se disse, o presente trabalho inclui aspectos que cabem 
no âmbito das macroestruturas discursivas do texto romanesco (pontuação 
expressiva, códigos temáticos, códigos simbólicos) e simultaneamente das 
microestruturas (a obsessão da palavra, a estrutura frásica, processos de coesão). 
Apesar de Mário Cláudio afirmar que tem “um código linguístico para cada 
livro e estilístico também”529, o que nos interessa, verdadeiramente, é sobretudo 
coleccionar os pontos de ligação entre as diferentes obras, isto com o propósito 
último de traçarmos um potencial perfil da língua e do estilo claudiano. Após esta 
breve introdução, onde damos também conta de algumas das linhas orientadoras 
deste capítulo, apresentamos, em seguida, certos aspectos teóricos que, de uma 
maneira ou de outra, se mostraram pertinentes para a presente obra.

2. A LÍNGUA: BREVES CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS 
2.1. LÍNGUA E LINGUAGEM

Desde a Antiguidade, a incessante busca dos mais variados mistérios 
religiosos acaba por conduzir e incentivar a leitura e interpretação dos textos 
anciãos, exímios depósitos dos mais variados ritos530, acabando, inevitavelmente, 
por influenciar a evolução da língua que, depois de laicizada, deu origem à 
filologia. Não obstante, a valorização ou respeito pelo texto antigo, sagrado ou 
memorável, constituiu em tempos, por assim dizer, um obstáculo à evolução, 
na medida em que, sendo completamente impermeável à mudança, acabou por 
abrir as portas ao surgimento de uma atitude normativa que assume contornos de 
purismo. Por outro lado, ao ser, nos períodos áureos da filosofia, concebida como 
instituição humana, o estudo da linguagem integra-se no âmbito daquela ciência. 
Com efeito, não podemos olvidar a difusão de várias ideias sobre a linguagem 

529  Idem, in Mário Cláudio. 30 Anos de Trabalho Literário (1969-1999), p. 22.

530  Vejam-se, entre outros, os textos homéricos, tais como: Ilíada, Odisseia.
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oriundas, directa ou indirectamente, do idealismo platónico. Se recuarmos a 
Crátilo e ao seu mestre, Heraclito, de que falam Platão e Aristóteles, e outros, 
verificamos que já eles reflectem sobre a língua e a necessidade de normativização 
da mesma531. 

Como se sabe, para Ferninand Saussure532, incontornável nome no 
âmbito dos estudos linguísticos, bem como para a escola de Praga e para o 
estruturalismo americano, a língua é entendida como um sistema de relações ou, 
mais concretamente, como um conjunto de sistemas ligados uns aos outros, cujos 
elementos, sons, palavras, etc., não possuem nenhum valor independentemente 
das relações de equivalência e de oposição que os unem. Naturalmente que cada 
língua em particular apresenta um sistema gramatical implícito, comum a um 
determinado conjunto de falantes. No fundo, trata-se de uma instituição social, 
externa ao indivíduo, resultante de um conjunto de convenções estabelecidas e 
aceites pelos membros pertencentes a uma determinada colectividade linguística. 
É a esse dito sistema que Ferdinand Saussure apedida de língua. Por outro 
lado, as suas variações individuais constituem, na sua óptica, a fala533. Mas não 
esqueçamos também a célebre oposição competência-performance de Noam 
Chomsky534 que, ultrapassando uma fase puramente classificatória, elabora 
modelos hipotéticos explícitos das línguas e da linguagem. Como é sobejamente 
conhecido, esta dicotomia está muito próxima da distinção saussuriana de língua- 
-fala: a competência, a língua, representa o saber implícito dos falantes, estando 
o sistema gramatical virtualmente presente no cérebro de cada indivíduo; a 
performance, a fala, representa, por seu turno, a actualização ou a manifestação 
desse sistema numa multidão de actos concretos. Sem surpresa, na descrição 
chomskyana da língua apresentam-se duas partes, a saber: uma generativa, que 
assenta na descrição sintáctica das frases de base da estrutura profunda, e outra 
transformacional, que se dedica à descrição das operações que permitem passar 
da estrutura de base à estrutura de superfície.

531  Para um estudo mais aprofundado sobre, por exemplo, a Gramatologia Portuguesa cf., 
obrigatoriamente, Carlos Assunção, Para uma Gramatologia Portuguesa - Dos Primórdios a Reis 
Lobato, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, Vila Real, 1997 [Edição subsidiada pelo 
Ministério da Cultura].

532  Cf. Ferdinand Saussure, Curso de Línguística Geral, trad. José Victor Adragão, Lisboa, 
Publicações Dom Quixote, 1995.

533  Cf. idem, ibidem, pp. 32 e ss..

534  Cf. Noam Chomsky, Estruturas Sintácticas, trad. Madalena Cruz Ferreira, Lisboa, Edições 
70, 1980.
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Não querendo entrar numa análise minuciosa sobre questões concernentes 
à língua, que decerto nos levaria muito longe, mas que, por outro lado, nos 
afastaria do nosso objecto de estudo, pretendemos tão-somente efectuar uma 
singela contextualização com o propósito de estabelecermos um certo fio 
condutor com as matérias que aprofundamos mais adiante. Assim, entendemos 
que não poderíamos tratar do tema língua, aliás termo utilizado no título deste 
livro, sem recuarmos, ainda que fugazmente, a estes preciosos marcos que muito 
contribuíram para o desenvolvimento da linguística535. Com efeito, conscientes 
de que não trazemos novidade nestes próximos parágrafos, consideramo-los, 
todavia, relevantes, na medida em que, reitere-se, nos auxiliam à necessária 
arrumação de algumas ideias e conceitos indispensáveis ao presente trabalho. 

Posto isto, tecemos, em seguida, algumas considerações sobre os termos 
língua e linguagem536, de resto, concepções úteis à posterior reflexão sobre a 
língua e o estilo de Mário Cláudio. Como se sabe, a linguagem consiste em todo 
o conjunto de sinais que permite a comunicação entre os indivíduos. Segundo 
Celso Cunha e Lindley Cintra, “desde que se atribua valor convencional a 
determinado sinal, existe uma linguagem”537. De acordo com esta perspectiva, 
os sinais de trânsito, por exemplo, constituem, sem surpresa, uma forma de 
comunicação, visto que são intencionais, ao passo que a nuvem que o céu 
apresenta reflecte um mero indício de que poderá vir a chover, logo, neste último 
caso, não há nem intencionalidade comunicativa, nem mensagem. A linguagem 
é, por conseguinte, concebida como “um conjunto de processos-resultado de 
uma certa actividade psíquica profundamente determinada pela vida social - que 
torna possível a aquisição e o emprego concreto de uma LÍNGUA qualquer”538. 
No fundo, representa a “capacidade específica da espécie humana de comunicar 
por meio de um sistema de signos vocais (ou língua)”539, ao passo que a língua 

535  Para o estudo da História da Linguística em Portugal, cf. Carlos Assunção, Para a História 
da Linguística em Portugal - Reis Lobato, Gramático Pombalino.

536  Para mais explicações sobre a definição de linguagem, veja-se, por exemplo, José G. 
Herculano de Carvalho, Estudos Linguísticos, 2.º vol., Coimbra, Coimbra Editora, s.d., pp. 107-128.

537  Celso Cunha e Lindley Cintra, Nova Gramática do Português Contemporâneo, 17.ª ed, 
Lisboa, Edições Sá da Costa, 2002, p. 1.

538  Tatiana Slama-Casacu, Langage et Contexte, Haia, Mouton, 1961, p. 20.

539  Dicionário de Lingüística, Jean-Dubois, Mathée Giacomo, Louis Guespin, Christiane 
Marcellesi, Jean-Baptiste Marcellesi, Jean-Pierre Mevel, p. 387. 
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é a “utilização social da faculdade da linguagem”540, o que especificamente se 
traduz no manuseamento do repertório de palavras e de construções próprias 
de uma determinada comunidade linguística, permitindo, aos seus falantes, a 
intercompreensão. 

Concretizando um pouco mais, as línguas em geral e a língua portuguesa em 
particular obedecem, portanto, a um conjunto de regras gramaticais, devidamente 
descritas em manuais da especialidade. Para além disso, têm ao seu dispor uma 
quantidade enorme de opções lexicais que se encontram registadas em dicionários 
específicos. Assim, as actualizações particulares, logo estilizadas, da língua que os 
sujeitos falantes vão pondo em prática, reflectem uma série de marcas resultantes 
da sua cosmovisão e universos de referências. É neste sentido que adoptámos 
o termo língua, e não linguagem, para o título deste ensaio, posto que, no caso 
concreto de Mário Cláudio, assumindo que acalenta uma forma peculiar de 
comunicar, servindo-se de certos recursos estilísticos, revigorando determinadas 
palavras, recombinando estruturas, reutilizando arcaísmos, recorrendo, no fundo, 
a um preciosismo vocabular digno de destaque, entendemo-lo como gerador da 
sua própria língua. Isto é, o escritor em apreço possui um modo particular de 
ver e pensar o mundo e encontrou uma forma singular de o exteriorizar. Para 
além disso, como sabemos, leva muito a sério esta tarefa, insurgindo-se contra 
aqueles que “escrevem com os pés ou com o nariz, de qualquer maneira. Estão a 
marimbar-se para a língua”541. Na realidade, este sentimento traz-nos à memória 
uma célebre frase do semi-heterónimo pessoano Bernardo Soares, de resto, uma 
das suas intrigantes personagens de Boa Noite, Senhor Soares, posto que, como é 
sabido, acerca da língua portuguesa produz a seguinte reflexão:

 “Não tenho sentimento nenhum político ou social. Tenho, porém, num sentido, um 
alto sentimento patriótico. Minha pátria é a língua portuguesa. Nada me pesaria que 
invadissem ou tomassem Portugal, desde que não me incomodassem pessoalmente. 
Mas odeio, com ódio verdadeiro, com o único ódio que sinto, não quem escreve mal 
português, não quem não sabe sintaxe, não quem escreve em ortografia simplificada, 
mas a página mal escrita, como pessoa própria, a sintaxe errada, como gente em que se 
bata, a ortografia sem ípsilon, como escarro directo que me enjoa independentemente 
de quem o cuspisse. Sim, porque a ortografia também é a gente. A palavra é completa 
vista e ouvida”542.

540  Celso Cunha e Lindelly Cintra, Nova Gramática do Português Contemporâneo, p. 1.

541  Fernando Luís, “História de uma Casa”, Revista Ler, entrevista a Mário Cláudio, p. 93. 

542  Fernando Pessoa, Livro do Desassossego, Composto por Bernardo Soares, Ajudante de 
Guarda-Livros na cidade de Lisboa. Edição de Richard Zenith, Lisboa: Assírio & Alvim, 2006, p. 230.
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Seja como for, também não é novidade que para um qualquer sujeito 
falante produzir enunciados, orais ou escritos, necessita, sem surpresa, de uma 
certa dose de conhecimento intuitivo da sua língua ou competência linguística, 
reunindo, esta última, dois vectores essenciais: a competência gramatical 
e a competência lexical. No que diz respeito à competência gramatical, 
sensivelmente idêntica para todos os falantes, é adquirida de uma vez por todas, 
já que as regras gramaticais, reguladoras da construção frásica, são em número 
limitado. Uma criança de tenra idade domina já a gramática mínima da língua 
dos seus pais, tratando-se, naturalmente, de um conhecimento implícito. Só mais 
tarde, já na escola, é que acaba por tomar consciência das regras gramaticais que 
regulam a língua, transfigurando-se, por seu turno, o conhecimento implícito em 
explícito. A competência lexical varia imenso de falante para falante e vai-se 
enriquecendo ao longo da vida, pois o número de palavras que fazem parte do 
tesouro da língua não deixa de crescer constantemente; até porque o léxico é 
contagiado pela emergência da criação e renovação lexicais de forma a designar 
novas realidades. Ora, esse aditamento lexical pode verificar-se de duas formas: 
ou através dos neologismos internos ou mediante os neologismos externos543. 
Enquanto os primeiros surgem no seio da própria língua, através dos processos 
morfológicos de derivação, de composição e de alargamento semântico de 
vocábulos já existentes; os segundos consistem no empréstimo lexical oriundo de 
outras línguas (anglicismos, galicismos, espanholismos, asiatismos, entre muitos 
outros)544. Quanto ao alargamento semântico que, como se sabe, é bastante usual, 
consiste em combinar, de forma nova, morfemas ou vocábulos já existentes na 
língua, operar por redução relativamente a formas já usadas ou ainda proceder 
a derivações a partir de siglas, como por exemplo: OVNI – ovnilogia. No caso 
dos neologismos externos ou estrangeirismos545, devemos aferir logo a priori que 
a importação de palavras constitui um processo inevitável de enriquecimento 
do léxico de qualquer língua e, como não podia deixar de ser, do português. 
Na realidade, não existe nenhum povo que consiga desenvolver a sua cultura, 

543  Para uma informação resumida sobre este assunto, cf., por exemplo, a introdução do 
Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa, pp. XIII-  
-XXIII.

544  Cf., entre outros, Graça Maria Rio-Torto, Morfologia Derivacional, Porto, Porto Editora, 
1998; Alina Villalva, Estruturas Morfológicas. Unidades de Hierarquias nas Palavras do 
Português, Lisboa, Fundação para a Ciência e a Tecnologia, Ministério da Ciência e da Tecnologia, 
2000; Ieda Maria Alves, Neologismo. Criação Lexical, São Paulo, Editora Ática, 1990.

545  Cf. Ieda Maria Alves, Neologismo: Criação Lexical, São Paulo, Ática, 1990.
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a ciência e a técnica de uma forma completamente autónoma. Como tal, até é 
salutar que exista uma partilha de saberes, de culturas, de experiências e, por 
conseguinte, de palavras para designarem novas realidades. 

Depois do exposto, fica claro que todo o sujeito falante tem ao seu dispor, 
para além de um conjunto limitado de regras gramaticais, um tesouro linguístico 
extremamente vasto e susceptível de um enriquecimento constante. Quer isto 
significar que um bom artífice da linguagem, que domine plenamente a gramática 
e o léxico da sua língua, poderá estipular combinações e recombinações distintas 
das já existentes e, dessa forma, transmitir as suas ideias de modo perfeitamente 
original. E é exactamente isso que teremos oportunidade de aferir nos próximos 
capítulos. Na verdade, se tivéssemos efectuado um estudo exaustivo, manuseando, 
para tal, um programa informático, teríamos a hipótese de verificar que Mário 
Cláudio usa recorrentemente determinados vocábulos e combinatórias ao longo 
das suas obras. No fundo, poderíamos, também por essa via, aprofundar os tiques 
linguísticos mais proeminentes. Não obstante, apesar de não termos procedido 
a um levantamento sistemático, apresentamos alguns exemplos visíveis mesmo 
a olho nu, tendo em conta a insistência e a abundância das ditas ocorrências 
em diferentes trabalhos. Com efeito, um leitor assíduo, por assim dizer, da obra 
claudiana facilmente reconhecerá como suas, as unidades lexicais que aventamos 
em seguida. Assim, com o intuito de aguçarmos um pouco a curiosidade para 
o trabalho que se adivinha, terminamos este ponto com a ilustração de alguns 
vocábulos e expressões bem características de Mário Cláudio.

Vocábulos: “futurava” (Peregrinação de Barnabé das Índias, p. 117, Ursamaior,  
p. 114, Oríon, p. 21, Tiago Veiga: uma Biografia, pp. 59 e 235, A Quinta das Virtudes, 
p. 270), “ror” (Peregrinação de Barnabé das Índias, p. 275, Boa Noite, Senhor 
Soares, p. 42, Ursamaior, p. 83), “tribos” (Peregrinação de Barnabé das Índias, 
p. 55, Ursamaior, p. 27, A Quinta das Virtudes, p. 62, Tiago Veiga: uma Biografia, 
p. 60), “quejando”/“quejandas” (Peregrinação de Barnabé das Índias, p. 75,  
A Quinta das Virtudes, pp. 133, 231, 158, Oríon, p. 32), “mancheia” (Peregrinação 
de Barnabé das Índias, p. 31, Tocata para Dois Clarins, p. 51, A Quinta das Virtudes, 
p. 291), “bichanava”/ “bichanando” (A Quinta das Virtudes, p. 66, Ursamaior; p. 67, 
Tiago Veiga: uma Biografia, p. 59), “chispavam” / “chispantes” (Tiago Veiga: uma 
Biografia, pp. 51 e 55, Boa Noite, Senhor Soares, pp. 30 e 39), “Soslaio” (Ursamaior, 
p. 43, Boa Noite, Senhor Soares, p. 78, Tocata para Dois Clarins, p. 199, negrito nosso 
em todos os casos).

Expressões: “de quando em quando” (Peregrinação de Barnabé das Índias,  
p. 128, Camilo Broca, pp. 19, 31, A Quinta das Virtudes, pp. 28, 165, 245, 303, Oríon,  
p. 24, Ursamaior, pp. 122, 132, Boa Noite, Senhor Soares, p. 13, Tiago Veiga: uma 
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Biografia, p. 55), “jurando e trejurando”/ “jura-lhe e trejura-lhe” (Peregrinação 
de Barnabé das Índias, p. 227, Ursamaior, p. 55), “ao cabo e ao resto” (Tocata para 
dois Clarins, p. 143, Peregrinação de Barnabé das Índias, p. 187, Ursamaior, p. 34), 
de longe a longe” (Peregrinação de Barnabé das Índias, p. 276, Boa Noite, Senhor 
Soares, p. 72, Camilo Broca, p. 33, Ursamaior, pp. 29, 112, 122, 171, Anel de Basalto 
e Outras Narrativas, p. 30, Tiago Veiga: uma Biografia, pp. 38, 42 e 58, negrito nosso 
em todos os casos).

2.2. LINGUÍSTICA E SEMIOLOGIA 

Depois do exposto, importa igualmente relembrar que a Linguística546 é 
responsável por refazer, de modo analítico e documentado, as manifestações 
concretas de um número limitado de línguas, concentrando a atenção em torno 
das suas características e das suas variadas configurações e mostrando, por 
conseguinte, como estas são capazes de explicar os seus usos individuais. Assim, 
para melhor cobrir e aprofundar todas as facetas da linguagem humana, subdivide-
se em várias vertentes, de entre as quais destacamos a fonético-fonológica, a 
morfológica, a lexicológica, a lexicográfica, a sintáctico-semântica, a pragmática, 
a etimológica. Todavia, e apesar de, no intuito de melhor se aprofundar cada 
uma das partes em questão, assumir todas estas ramificações, como é óbvio, a 
linguística deve ser vista como um todo coeso e organizado. 

Assumindo esta perspectiva solidária, digamos assim, no presente trabalho, 
socorremo-nos, de modo particular, como já tivemos oportunidade de referir, 
de quatro destas disciplinas, a saber: Semântica, Sintaxe, Fonética (Prosódia) e 
Morfologia. Relembramos, em seguida, muito brevemente, as especificidades 
de cada uma delas. Como se sabe, a Semântica é a “parte da linguística que 
estuda o significado, o valor semântico das palavras de uma língua natural”547. 
A mesma, por seu turno, pode ainda subdividir-se em muitas outras das quais 
salientamos a semântica frasal que “se ocupa do estudo do significado das frases, 
nomeadamente das funções semânticas dos seus constituintes”548 e a semântica 
lexical que, por sua vez, “se ocupa do estudo dos elementos constituintes do 

546  Para um estudo da história da Linguística em Portugal, cf., Carlos Assunção, Para a História 
da Linguística em Portugal, Associação Portuguesa de Linguística, Lisboa, 1997.

547  Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa, 
orientação de João Malaca Casteleiro, vol. II, p. 3373.

548  Ibidem, p. 3373.
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léxico, descrevendo as relações entre eles”549. Esta ciência acaba por ser 
actualizada em variados contextos, posto que, por sua via, intentamos perceber 
as ideias que subjazem aos escritos claudianos, não obstante, teve uma incidência 
mais produtiva nos capítulos quarto e quinto, onde aprofundamos algumas 
técnicas linguísticas, mas também certas temáticas manejadas na transmissão 
de tais pensamentos. A Sintaxe é a parte da gramática que “descreve as regras 
pelas quais se combinam as unidades significativas em frases”550. Ainda que 
muito sumariamente, são apreciadas algumas questões que entram neste domínio, 
designadamente no subcapítulo “A Geografia do Estilo: Um Romance de Lugar”. 
Assim, a sintaxe dedica-se, portanto, às funções dos lexemas, opondo-se, por 
seu turno, à morfologia que se ocupa das formas ou das partes do discurso, de 
suas flexões e da formação das palavras ou derivação. Sendo que o enunciado 
não se constrói de uma forma aleatória, através de um aglomerado de palavras 
e de orações, as frases devem organizar-se mediante “princípios gerais de 
dependência e independência sintáctica e semântica”551 aos quais se associam as 
unidades melódicas e rítmicas que consolidam estas bases e que, a não existirem, 
prejudicariam, grandemente, a mensagem na sua função comunicativa. Logo, “os 
sinais de pontuação [...] procuram garantir no texto escrito esta solidariedade 
sintáctica e semântica”552. Daí que tenhamos estudado este último aspecto nas 
obras assinaladas de Mário Cláudio. Por outro lado, as unidades melódicas e 
rítmicas entram também no domínio da Fonética que é entendida como o “estudo 
sincrónico das particularidades fónicas de um sistema linguístico determinado”553. 
Sabendo que o estilo claudiano é desenhado, por assim dizer, sob a batuta da 
pauta musical, acabámos por entrar, ainda que de soslaio, no domínio da prosódia, 
tratada, por exemplo, no subcapítulo intitulado “O Estilo Cinestésico”. Quanto à 
Morfologia, segundo o Dicionário da Academia das Ciências de Lisboa consiste 
no “estudo normativo ou descritivo da estrutura e categoria gramatical das 
palavras, integrando as variações de forma, com destaque para os fenómenos de 

549  Ibidem, p. 3373. 

550  Dicionário de Lingüística, Jean-Dubois, Mathée Giacomo, Louis Guespin, Christiane 
Marcellesi, Jean-Baptiste Marcellesi, Jean-Pierre Mevel, p. 559.

551  Evanildo Bechara, Moderna Gramática Portuguesa, 37.ª ed. revista e ampliada, Rio de 
Janeiro, Editora Lucerna, 2001, p. 606.

552  Idem, ibidem, p. 606.

553  Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, tomo IX, p. 3929.
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flexão, da derivação por afixação e da composição”554. Ocupa-se, por conseguinte, 
da descrição das regras que organizam a estrutura interna das palavras, isto é, 
diz respeito às normas de articulação entre os morfemas, também designados de 
raízes, com o objectivo de construir palavras (regras de formação de palavras)555. 
Concomitantemente, apresenta as formas diversas que tomam essas unidades 
lexicais, conforme a categoria gramatical a que pertencem556. Uma das funções 
desta parte da linguística é, precisamente, a de catalogar as palavras em classes 
morfológicas557. Esta ciência torna-se relevante para o presente trabalho, posto 
que, como já se disse, Mário Cláudio mostra-se um exímio conhecedor de todas 
as ruelas e vielas do terreno lexical, bem visíveis no ponto temático “Neologismo 
vs. Arcaísmo”.

Por outro lado, a par da linguística, não podemos, de todo, deixar de 
considerar a Semiologia/Semiótica, na medida em que também esta ciência 
encontra forte expressividade na obra claudiana. Joaquim Fonseca acerca d’A 
Quinta das Virtudes explica que “os vários planos narrativos, volumétricos, 
filiam esta estrutura numa técnica cubista, possivelmente não procurada. 
A intenção estrutural procura sobretudo uma unidade de unidades, que se 
querem lidas linearmente num outro plano, o semiósico”558. Ademais, ainda 
sobre a mesma obra, é visível que o sintagma se “desdobra em planos verticais 
paradigmáticos, dominados por operadores de unidade, cujo manuseamento é 
deixado para o leitor, que se torna cúmplice da montagem nessa linha semiósica 
e semiótica559. Sabendo que a Semiologia se dedica ao estudo de outras formas de 

554  Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa, 
orientação de João Malaca Casteleiro, vol. II, p. 2527.

555  Cf. Graça Maria Rio-Torto, “Regras de Formação de Palavras em Português: Achegas para 
um Quadro Geral”, in Morfologia Derivacional, pp. 109-132.

556  Sobre esta parte da gramática, veja-se a belíssima síntese efectuada por Graça Maria Rio-
Torto (Graça Maria Rio-Torto, Fonética, Fonologia e Morfologia do Português – Conteúdos e 
Metodologia, Coimbra, Edições Colibri, 1998, pp. 46-67).

557  Para o estudo das classes morfológicas, cf., por exemplo, Carlos Assunção, “Classes de 
palavras – O nome e suas subclasses: dos primórdios à modernidade”, Lusorama. Axel Schönberger 
Verlag – Domus Editoria Europea, Frankfurt am Main, n.os 59-60, 2004, pp. 5-44. Cf., igualmente, 
a já citada obra de Ignacio Bosque, Las Categorías Gramaticales.

558 Joaquim Fonseca, Ficção e Ideário, p. 60.

559  Idem, ibidem, pp. 60-61. Para uma visão mais detalhada acerca da Semiótica, veja-se o 
belíssimo estudo de António Caneto Fidalgo, Semiótica: a Lógica da Comunicação, Covilhã, 
Universdade da Beira Interior, 1998.
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comunicação que não a linguagem humana verbal, estudando os procedimentos 
de comunicação usados para influenciar outrem560, não poderíamos deixar de a 
considerar, até porque o autor em estudo, para além da língua, se serve também 
de outros modos de expressão, como a pintura, a arquitectura, a música, para 
veicular certas informações. Assim, visto que, além das técnicas, das temáticas 
e da profundidade histórico-cultural, também intentamos descortinar certos 
símbolos e signos, necessitamos obrigatoriamente de incluir a ciência que está ao 
serviço de semelhantes desígnios, Semiologia/Semiótica. 

2.3. PALAVRAS LEXICAIS E PALAVRAS GRAMATICAIS

Não constitui qualquer novidade o facto de as palavras lexicais possuírem 
a capacidade de apreender a realidade extralinguística que recebe inevitável 
e constantemente novas unidades, isto porque o efeito da mundialização561 na 
sociedade tem uma repercussão natural na língua. De facto, o léxico, tal como o 
mundo circundante, é também altamente dinâmico, sofrendo mutações constantes 
e sendo contagiado pela emergência da criação e renovação lexicais, com o 
intuito de designar novas realidades. Como se sabe, nesta categoria incluem-se 
os substantivos, os adjectivos, os verbos e parte dos advérbios de modo. Pamela 
Faber nota que “los lexemas y sus interrelaciones, tanto paradigmáticas como 
sintagmáticas, codifican la forma en que estructuramos la realidad, al clasificar 
lo que vemos de una manera o de otra [...]. El inventario de categorías léxicas 
refleja, en cierta medida, las categorías del sistema conceptual, y por ello, 
consideramos fundamental el estudio de la estructura léxica”562. Quanto às 
palavras gramaticais, ou vazias, exprimem funções gramaticais gerais, como 
singular e plural, masculino e feminino, ou relações sintácticas internas, como 
o caso da concordância, colocação, entre outras, não possuindo, portanto, um 
significado específico, visto que são meros auxiliadores da unidade frasal. Neste 
grupo, integram-se as restantes classes gramaticais, parte dos advérbios de modo, 

560  Cf. Eric Byssens, Les Langages et le Discours, Bruxelas, Office de la Publicité, 1943. 
Refundido em La Communication et l’Articulation Linguistique, Paris, P.U.F., 1967, p. 11.

561  Sobre este assunto, cf. Oliver Dollfus, A Mundialização, trad. Ana Clara Ventura, Mem 
Martins, Publicações Europa-América, 1998.

562  Pamela Faber, “Rasgos Perceptuales en la Estructuración del Léxico”, in Verbo e Estruturas 
Frásicas. Actas do IV Colóquio Internacional de Linguística Hispânica, Faculdade de Letras do 
Porto, 1994, pp. 111-120.
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os pronomes, os artigos, as preposições e locuções prepositivas, os artigos, as 
conjunções e locuções conjuncionais, os numerais e as interjeições. 

No presente trabalho, interessa-nos, sobretudo, aprofundar as classes 
lexicais abertas ou palavras lexicais, visto que estas unidades, cheias de 
sentido, poderão proporcionar uma melhor compreensão do plano significativo 
da obra claudiana. Isto quer dizer que as classes563 preferenciais, objecto de 
estudo mais aprofundado serão os substantivos e, principalmente, os adjectivos, 
devido às suas potencialidades, não só semânticas mas também sintácticas e até 
pragmáticas. Concomitantemente, estas são das categorias564 mais difíceis de 
apreciar, contrariamente ao que acontece com os verbos, e, como tal, deverão ser 
submetidas a uma descrição mais aprofundada. A este respeito, Perini diz:

“[…] como se vê no caso do verbo a definição é simples; e a descrição do 
comportamento gramatical da palavra é igualmente simples. A maior parte das classes, 
entretanto apresenta complexidade muito maior de comportamento. Por isso mesmo é 
muito mais difícil identificá-las; a maioria das pessoas acha mais difícil distinguir um 
adjectivo de um substantivo, ou um advérbio de uma conjunção do que um verbo de 
qualquer dessas classes”565. 

As palavras gramaticais pertencentes às classes lexicais fechadas 
não serão, salvo raras excepções, objecto da nossa análise. Todavia, poderão, 
pontualmente, surgir certos contextos que nos levem a produzir reflexões em torno 
destas matérias. A título exemplificativo, temos em atenção as conjunções que 
integram insistentemente a composição das frases complexas, designadamente 
a coordenativa copulativa ou aditiva, em início de frase, a unir duas orações ou, 
inclusivamente, a ligar vários termos da mesma oração. Na verdade, não podemos 
olvidar o facto de que estas unidades lexicais, embora vazias de sentido, fazem 
parte integrante do universo de escolhas linguísticas de Mário Cláudio. 

Neste sentido, e com o propósito de melhor compreendermos a obra 
do mencionado ficcionista, bem como as opções linguísticas por ele tomadas, 

563  Entendemos classe como qualquer conjunto de elementos linguísticos com uma ou mais 
propriedades essenciais em comum. Sobre este assunto, cf. Dicionário de Lingüística, Jean-Dubois, 
Mathée Giacomo, Louis Guespin, Christiane Marcellesi, Jean-Baptiste Marcellesi, Jean-Pierre 
Mevel, p. 559; Dicionário de Termos Linguísticos, Associação Portuguesa de Linguística, Instituto 
de Linguística Teórica e Computacional, org. Maria Francisca Xavier e Maria Helena Mateus, vol. 
I, Lisboa, Edições Cosmos, 1990, p. 77.

564  Utilizamos o termo categoria como sinónimo de classe.

565  Mário Perini, Gramática Descritiva do Português, 4.ª ed., Editora Ática, 2000, p. 321. 
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pretendemos apreciar alguns aspectos que contribuíram para uma escrita, 
em muitos aspectos, inovadora. Por isso mesmo, consideramos relevante 
procedermos à explicação e resolução de algumas ambiguidades. Reportamo- 
-nos concretamente às mesclas existentes principalmente entre adjectivos e 
substantivos; verbos (particípios passados) e adjectivos; verbos (infinitivo) e 
substantivos ou até mesmo entre adjectivos e advérbios (adjectivos com valor 
adverbial)566, visto que estes itens são, no fundo, a matéria-prima significativa, 
por excelência. Para tal, explicitamos, com a brevidade possível, estas questões 
e definimos os conceitos operacionais com os quais pretendemos trabalhar. Em 
suma, ficou claro que desenvolvemos, com maior profundidade, aquelas classes 
que, em nossa opinião, são mais produtivas na obra claudiana, mas que também 
poderão, à partida, oferecer maiores dificuldades, como é o caso da categoria dos 
substantivos e da dos adjectivos. 

Ana Maria Brito explica que, apesar de existirem critérios para a identificação 
de adjectivos, “há algumas construções que mostram a profunda afinidade entre 
nomes e adjectivos”567. Na verdade, não esqueçamos que estes últimos possuem 
“propriedades nominais, como a flexão, e verbais, em particular o poderem ser 
predicativos: daí serem descritos por alguns autores pelos traços [+N, +V]”568. 
Concomitantemente, existe ainda outro factor de aproximação que se prende 
com o facto de os particípios e os adjectivos possuírem certas propriedades em 
comum. Não obstante, “há particípios que são formas verbais e portanto há um 
conjunto de propriedades que os distinguem dos adjectivos”569. Por outro lado, 
devemos ainda ter em conta que “algumas formas comuns a adjectivos”570 podem 
“ser usadas como advérbios”571. Perante este cenário, estão identificadas certas 
dificuldades que pretendemos esclarecer ao longo deste capítulo.

566  Para uma apreciação cuidada das ambiguidades existentes entre estas classes de palavras, 
cf. Harald Weinrich, Grammaire Textuelle du Français, Paris, Didier, 1989, pp. 31-199 e 271-357.

567   Maria Helena Mira Mateus, Ana Maria Brito, Inês Duarte, Isabel Hub Faria, entre outras, 
Gramática da Língua Portuguesa, Colecção Universitária de Linguística dirigida por Maria Raquel 
Delgado-Martins, 5.ª ed. revista e aumentada, Lisboa, Caminho, 2003, p. 376.

568  Idem, ibidem, p. 376.

569  Idem, ibidem, p. 376.

570  Idem, ibidem, p. 376.

571  Idem, ibidem, p. 376.
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2.3.1. ADJECTIVO E SUBSTANTIVO: PONTOS COMUNS E 
DISSONANTES

Como se sabe, da gramática tradicional572 chegaram até nós as designações 
das classes gramaticais de substantivo, adjectivo, pronome, verbo, artigo, 
numeral, preposição, conjunção, advérbio e interjeição, pelas quais se distribuem 
as unidades lexicais existentes numa língua que, grosso modo, são designadas de 
“partes do discurso”, “partes da oração”, ou ainda “categorias gramaticais”573. Se 
recuarmos bastante mais no tempo, verificamos que nas concepções gramaticais 
de Platão e Aristóteles os adjectivos e os substantivos agrupavam-se com 
os verbos, no entanto, pertenciam à classe dos nomes para os alexandrinos e 
grande parte da tradição posterior574. Assim, só bem mais tarde é que se foi 
cristalizando a separação das classes de palavras. A título de exemplo, o adjectivo 
não constituiu uma categoria independente para as gramáticas românicas até 
meados do século XVIII575. Em suma, se, durante muito tempo, a distribuição 
das classes de palavras era feita da forma que rapidamente indicámos, não causa, 
por conseguinte, estranheza que algumas categorias sejam híbridas e, como tal, 
difíceis de diferenciar.

Com efeito, procedemos, nas próximas páginas, à distinção entre 
itens pertencentes às classes lexicais abertas. E damos início a esta reflexão 
traçando primeiramente as diferenças básicas existentes entre os adjectivos e 
os substantivos576. Para tal, socorrer-nos-emos, em primeira análise, do artigo 
correspondente a cada uma destas categorias contido no Dicionário da Língua 

572  Esta terminologia da gramática tradicional abarca estudos gramaticais regidos pelo modelo 
greco-latino de descrição linguística e é oriunda e preconizada inicialmente pelos filósofos 
gregos, na Antiguidade Clássica, seguidos dos gramáticos latinos, medievais e clássicos, até ao 
surgimento de Saussure e do Estruturalismo. É de salientar que o modelo greco-latino de descrição 
linguística ainda perdura em grande parte das gramáticas portuguesas, integrando, contudo, certas 
modificações introduzidas por influência de outras teorias linguísticas. No âmbito da gramática 
tradicional, destacamos as designadas gramáticas filosóficas, salientando a de Jerónimo Soares 
Barbosa (no caso do português), inspirada na Grammaire Générale et Raisonnée de Port-Royal.

573  Esta designação é utilizada por Mário Vilela in Gramática da Língua Portuguesa, 2.ª ed., 
Coimbra, Livraria Almedina, 1999, p. 52.

574  Cf., por exemplo, Ignacio Bosque, Las Categorías Gramaticales, p. 105.

575  Cf. Idem, ibidem, p. 105.

576  Cf. Margarita Correia, Denominação e Construção de Palavras, Colecção Estudos 
Linguísticos, Lisboa, Edições Colibri, 2004.
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Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa577. Atentemos, 
por conseguinte, na etimologia destes vocábulos: substantivo, deriva do 
latim, “substantīvus”, e significa palavra habitualmente “precedida de um ou 
mais determinantes, susceptível de ter marcas de género e número, podendo 
desempenhar várias funções sintácticas na frase, entre elas a de sujeito, com a qual 
se designam pessoas, coisas, animais, acções, qualidades ou estados”578; quanto ao 
adjectivo, deriva igualmente do latim, “adjectīvus”, querendo dizer “palavra que 
acompanha um substantivo ao qual pode servir de modificador, epíteto, atributo, 
ou determinante”579. Rapidamente nos apercebemos de algumas dissemelhanças 
espelhadas nestas, à partida singelas, definições. Enquanto os substantivos 
designam um conjunto de propriedades necessárias para a identificação de uma 
determinada classe de indivíduos, de objectos ou de elementos linguísticos; os 
adjectivos, por seu turno, juntam-se, põem-se “ao lado de” e, por conseguinte, 
estão subordinados ao núcleo do SN, o substantivo. Porém, se a priori as diferenças 
são evidentes, após uma análise mais detalhada, a questão complexifica-se, uma 
vez que a fronteira existente entre estas duas classes de palavras é, de certo modo, 
fluida, não existindo uma barreira suficientemente clara entre ambas. De facto, 
a questão é já bastante antiga no seio da linguística, tendo sido sujeita à análise 
de vários autores em distantes épocas, chegando mesmo a ser considerada, por 
Perini, um problema insolúvel580.

Sabendo que os critérios clássicos, da nossa tradição gramatical, 
habitualmente manejados para a demarcação das classes de palavras são 
os morfológicos, os semânticos e os sintáctico-funcionais581, tentamos, nos 
parágrafos que se seguem, à luz de Margarita Correia582, apresentar os pontos de 
vista de alguns autores que se baseiam em cada um destes distintos parâmetros. 
Primeiramente, apresentamos a visão de Anna Wierzbicka que se apoia em aspectos 
exclusivamente semânticos. De seguida, auscultamos a opinião de Fonseca que 

577 Cf. Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da Academia das Ciências de Lisboa, 
orientação de João Malaca Casteleiro, vols. I e II.

578  Ibidem, vol. II, p. 3472.

579  Ibidem, vol. I, p. 85.

580  Para aprofundar este assunto, veja-se Mário A. Perini, “O Adjectivo e o Ornitorrinco”, in 
Sofrendo a Gramática, 3.ª ed., São Paulo, Editora Ática, 2002, p. 42. 

581  Cf. Ignacio Bosque, Las Categorías Gramaticales, Lingüística 11, 5.ª reimpresión, Madrid, 
Editorial Sintesis,1998, pp. 23-53.

582  Sobre esta temática, cf. Margarita Correia, Denominação e Construção de Palavras.
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traz à colação elementos de natureza morfológica. Quanto a Malaca Casteleiro e 
Celso Cunha e Lindley Cintra, baseiam-se em características sintáctico-funcionais. 
Seguidamente, abordamos a posição de Perini sobre este assunto, linguista que, 
apesar de inicialmente ter aprofundado os critérios sintáctico-funcionais, não 
deixa, mais tarde, de considerar os semânticos efectivamente importantes. Por 
fim, apresentamos o nosso juízo de entendimento acerca desta questão.

Os critérios semânticos tentam justificar a atribuição de um dado lexema 
a uma certa classe gramatical, em detrimento de outra, através de uma análise 
minuciosa, quer dos vários semas existentes em cada significado das unidades 
lexicais, quer da relação que estabelecem com a realidade extra-linguística à 
qual se referem. Bosque afirma que, na filosofia aristotélica e na escolástica, 
as categorias gramaticais são entendidas como “los distintos modos a través de 
los cuales podían hacerse predicaciones de las cosas”583, o que significa que as 
diferentes formas de se realizarem as predicações representam os distintos modos 
de ser. Se “el mundo físico consta de objetos (sustancias) que poseen propiedades 
(accidentes), mantienen relaciones, realizan acciones y experimentan procesos, la 
gramática debería reflejar esta misma concepción”584. Logo, não será totalmente 
arbitrário que um conceito se realize gramaticalmente através de um substantivo, 
de um adjectivo ou de um verbo. Segundo Bosque, os critérios semânticos 
não constituem apenas o facto de “denotar substâncias”, “denotar qualidades” 
ou “denotar acções”, mas também de “possuir capacidade referencial”, “poder 
ser predicado” e “possuir argumentos”585. Estas últimas três características são 
consideradas, pelo mencionado autor, assaz importantes já que ajudam à distinção 
das duas classes de palavras em estudo.

Wierzbicka, no capítulo nono do livro The Semantics of Grammar, 
sugestivamente intitulado “What’s in a noun? (or: How do nouns differ in meaning 
from adjectives?)”586, contribui, largamente, para a distinção entre substantivos 
e adjectivos, baseando-se, para tal, como havíamos anunciado, em critérios 
puramente semânticos. Desta feita, note-se que, contrariamente à posição de Mário 
Perini587, defende a não-arbitrariedade da gramática e a existência de duas classes 

583  Ignacio Bosque, Las Categorías Gramaticales, Lingüística 11, pp. 35-41.

584  Idem, ibidem, p. 35.

585  Idem, ibidem, pp. 31-41.

586 Anna Wierzbicka, Semantics of Gammar, vol. 18, Amesterdão/ Filadélfia, John Benjamin’s 
Publishing Company, 1988, pp. 463- 497. 

587  Mário A. Perini, Sofrendo a Gramática, 3.ª ed., p. 45.
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de palavras com funções dissemelhantes. Para a mencionada estudiosa, enquanto 
os substantivos servem a “categorização”, os adjectivos, por seu turno, sustentam 
a “atribuição”. Daí que palavras como “pequeno”, “velho”, “gordo” e “cinzento” 
se enquadrem na categoria dos adjectivos, servindo, por isso, a “atribuição”, e 
vocábulos como “pedra”, “árvore”, “faca” e “mulher” pertençam à classe dos 
substantivos, estando, desta forma, ao serviço da “categorização”. Todavia, esta 
diferença “cannot be purely accidental: it must have some intrinsic reason, some 
logical or psychological (‘notional’) foundation”588. Convencido de que na base 
desta distinção estaria uma razão de natureza semântica,  Jespersen afirma ter 
encontrado a solução do problema. Para ele os substantivos são mais especiais 
do que os adjectivos, na medida em que podem aplicar-se a um número menor de 
objectos. E completa o seu raciocínio, dizendo que “the adjective indicates and 
singles out one quality, one distinguishing mark, but each substantive suggests, 
to whoever understands it, many distinguishing featuers by which he recognizes 
the person or thing in question”589. Wierzbicka, na senda deste último, explica 
que a verdadeira diferença semântica entre adjectivos e substantivos recai no 
tipo da estrutura semântica e não no tipo de referentes (“lies not in the range, 
or kind of referents, but in the kind of semantic structure”)590. Nesta sequência 
de ideias, nota que, se um determinado valor intensivo de qualidade assume 
uma designação nominal, em vez de adjectival, é porque este se dividiu em dois 
conceitos que, embora relacionados, não são semelhantes, uma vez que um deles 
é mais apropriado para ser designado por um nome do que por um adjectivo591.

De seguida, exemplifica com alguns casos referentes a características 
humanas. Assim, para Wierzbicka, as palavras inglesas “cripple” (aleijado) e 
“hunchback” (corcunda) são consideradas nomes, porque denotam qualidades 
apreciadas como permanentes e ainda altamente visíveis ou susceptíveis de serem 
sensoriadas, daí que “deaf” (surdo) e “blind” (cego), embora designem qualidades 
permanentes, sejam adjectivos. Isto é, nós não podemos dizer, ao olhar para uma 
pessoa, se ela é surda e, muitas vezes, não sabemos se é ou não cega; todavia, 
somos capazes de, com facilidade, identificar um aleijado. É nesta sequência de 
ideias que acrescenta que “sick” (doente/enjoado) é um adjectivo, precisamente 

588  Otto Jespersen, The Philosophy of Grammar, Londres, George Allen 6 Unwin Ltd, 1924, 
pp.79 e ss..

589  Idem, ibidem, pp. 79 e ss..

590  Anna Wierzbicka, ob. cit., p. 466.

591  Cf. idem, ibidem, p. 465.
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por designar um estado temporário e não facilmente visível. Porém, ao constatar 
que palavras como “cross-eyed” (vesgo/zarolho) ou “freckled” (sardento), apesar 
de designarem qualidades permanentes e visíveis, são adjectivos, a estudiosa 
vê-se na iminência de acrescentar um outro aspecto à sua tese. Com efeito, 
para uma característica humana ser considerada como pertencente à classe dos 
substantivos, além de permanente e visível, necessita também de ser relevante 
no seio da cultura em questão, senão vejamos: “[...] human caracteristics tend to 
be designated by nouns rather than adjectives if they are seen as permanent and/
or conspicuos and/or important”592. No seguimento da listagem destes exemplos, 
Wierzbicka sintetiza o objecto fulcral de cada uma das classes em estudo, 
dizendo o seguinte: “[...] a noun indicates a categorization; an adjective, on the 
other hand, indicates a mere description”593. A mencionada descrição implica a 
presença de uma série de características todas ao mesmo nível de importância, 
isto é, indica a existência de uma particularidade entre muitas outras susceptíveis 
de serem identificadas. Desta forma, poderemos descrever uma pessoa como 
sendo “alta”, “loira”, “sardenta”. Mas se nós categorizamos um ser humano 
como “adolescente”, “corcundo”, ou “aleijado”, não estamos a mencionar apenas 
uma característica entre muitas outras; pelo contrário, pretendemos enquadrar 
esse indivíduo numa determinada categoria, vista nesse momento como única. 
Posto isto, fica claro que o substantivo é, portanto, equivalente a uma etiqueta, 
a uma construção identificativa; ao passo que um adjectivo é comparável a um 
predicado entre muitos outros predicados594.

Do ponto de vista lógico, qualquer propriedade partilhada por alguns 
membros de um conjunto pode ser usada como suporte para a classificação.  
A título de exemplo, se o desejarmos, conseguimos caracterizar as pessoas 
com base numa infinidade de aspectos, como “idade”, “sexo”, “religião”, “cor 
do cabelo” ou da “pele”. Porém, a linguagem natural595 difere da lógica, já que, 
em geral, fornece, entre outras coisas, uma quantidade de palavras designativas 
de propriedades (adjectivos) que supostamente não deveriam ser usadas para 

592  Idem, ibidem, p. 468.

593  Idem, ibidem, p. 468.

594  Cf. idem, ibidem, p. 468.

595  A “linguagem natural” realiza-se, como se sabe, em manifestações particulares a que os 
linguistas chamam “línguas naturais”. As “línguas naturais” constituem “formas de conhecimento 
colectivamente constituídas no seio das sociedades ao longo de sua experiência histórica” (José 
Carlos de Azeredo, Fundamentos de Gramática do Português, São Paulo, Jorge Zahar Editor, 2000, 
p. 18).
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categorizar, mas apenas para caracterizar, descrever. Partindo do princípio de 
que a função primordial dos substantivos é a de designar os seres, os animais, 
os objectos, para que um adjectivo possa ser usado como tal é necessário que, 
também por razões culturais, a propriedade descrita por esta classe de lexemas 
seja vista como necessária para a constituição de um certo tipo. Esta observação 
será confirmada, pela especialista em estudo, através da utilização do sugestivo 
exemplo “brunnette” (morena). O vocábulo em apreço refere-se a um tipo 
específico de mulher que, do ponto de vista físico, possui cabelo escuro e, ao 
nível do carácter, é detentora de um certo género de temperamento e de estilo, 
frequentes nas mulheres morenas, a saber: geralmente são vivaças, apaixonadas, 
sofisticadas e ardilosas. Isto significa que um substantivo diz respeito a um tipo/
classe de pessoa, de coisa ou do que quer que seja e que, em vez de designar 
meramente uma única qualidade, se reporta a várias características.

Na sequência do que já foi exposto, Wierzbicka sugere que existem pelo 
menos duas diferenças semânticas cruciais e inter-relacionais entre substantivos e 
adjectivos. Enquanto os adjectivos designam uma só propriedade, os substantivos 
tendem a designar classes de coisas (“kinds of things”) às quais atribuímos certas 
propriedades. Concretizando um pouco melhor e usando-se, desta feita, dos 
adjectivos de “cor” ou cromáticos, Wierzbicka explica que em inglês este tipo 
de adjectivos aplica-se tradicionalmente a todas as entidades visíveis, ao passo 
que expressões como “os pretos” ou “os vermelhos” só podem associar-se a seres 
humanos ou a categorias de pessoas bem especificadas, como é o caso de negros 
ou de comunistas596. Mais ainda, é importante notar, segundo esta especialista, que 
a derivação semântica de um nome a partir de um adjectivo ou conversão, mesmo 
em contextos em que nada pareça ser acrescentado ao significado do adjectivo, 
para além da ideia de categorização, tende a ser acompanhada pela emergência de 
componentes expressivas. Por vezes, quando um sujeito falante vai de encontro à 
tendência e categoriza uma pessoa em termos de uma única propriedade, usando 
um qualquer adjectivo que assume as funções de substantivo, como no caso de 
“tonto”, fá-lo com o intuito de destacar, hiperbolicamente, uma determinada 
qualidade, subsistindo, portanto, neste contexto, uma espécie de reacção 
emocional, digamos assim. O que se pretende, na realidade, é sobrevalorizar 
essa propriedade, mostrando a forma como se vê a pessoa em causa através da 
exclusão de outras características597.

596  Cf. Anna Wierzbicka, ob. cit., p. 472.

597  Cf. idem, ibidem, p. 475.
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A estudiosa em apreço destaca ainda a ideia de que um adjectivo talvez 
defina uma classe abstracta, mas não qualquer categoria reconhecível, pois não 
delimita o referente pretendido, ao passo que os substantivos o fazem. Ao analisar 
os conceitos adjectivais598, Wierzbicka começa por constatar que o carácter 
nominalizável de um adjectivo, isto é, a sua capacidade de ser usado como nome 
depende da natureza da propriedade descrita. Apercebe-se, por conseguinte, 
de que os adjectivos que designam “formas” são mais nominalizáveis do que 
aqueles que designam “tamanhos” ou “cores, pelo simples facto destes últimos 
delimitarem certas porções da realidade e fazerem delas entidades contáveis, ao 
passo que os “tamanhos” ou “cores” não o fazem599. Poder-se-ia ainda aditar que 
as “cores” são mais nominalizáveis do que os “tamanhos”, sobretudo se tivermos 
em conta a denominação de tipos humanos por serem não só conceptualmente 
mais relevantes mas também conceitos menos relativos. Para esta especialista, 
os adjectivos são muito mais facilmente usados como nomes no plural do que no 
singular e possuem maiores probabilidades de serem usados em frases nominais 
indefinidas do que em frases nominais definidas. Paralelamente, Wierzbicka 
termina com outro exemplo, explicando, por seu interposto, que podemos 
facilmente falar de relacionamentos entre “brancos” e “pretos”, alertando, 
no entanto, para a dificuldade de tecerem considerações acerca de alguém em 
particular usando a palavra “branco” ou “preto” como um nome600. 

Apresentada a perspectiva de Wierzbicka, baseada em critérios semânticos, 
passamos, de imediato, ao domínio morfológico. Assim, sendo a morfologia 
“o estudo das categorias gramaticais, a sua divisão e respectivas propriedades 
gramaticais e o estudo das categorias gramaticais como paradigmas (estudo do 
sistema de formas das categorias flexionais)”601, os critérios morfológicos dizem, 
por conseguinte, respeito às diferentes classes gramaticais, bem como à sua 
estrutura interna. Acerca da categoria dos adjectivos, Bechara afirma o seguinte: 

“A estrutura interna ou constitucional do adjectivo consiste, nas línguas flexivas, 
na combinação de um signo lexical expresso pelo radical com signos morfológicos 
expressos por desinências e alternâncias, ambas destituídas de existência própria fora 
dessas combinações”602. 

598  Cf. idem, ibidem, pp. 477-478.

599  Cf. idem, ibidem, pp. 476-477.

600  Cf. idem, ibidem, p. 476.

601  Mário Vilela, Gramática da Língua Portuguesa, 2.ª ed., Coimbra, Livraria Almedina, 1999, p. 51.

602  Evanildo Bechara, Moderna Gramática Portuguesa, p. 142.
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E é desta forma que o referido linguista explica a natureza desses morfemas 
gramaticais603 que se juntam a um radical com o objectivo de exprimirem uma 
dada função gramatical geral ou relações sintácticas internas, sendo que não 
podem subsistir fora dessa unidade de base. Deste modo, do ponto de vista 
morfológico, o adjectivo, como classe dependente que é, adopta o mesmo género 
e número, a forma singular ou plural, masculino ou feminino do substantivo ao 
qual está subordinado604.

No que concerne ao número, relembre-se que o plural dos adjectivos 
simples segue as mesmas normas destinadas aos substantivos, ao passo que o 
dos adjectivos compostos, salvo raras excepções, faz-se colocando-se apenas o 
último termo no plural, como em (1 a) e não como em (1 b):

(1) a) Ele é luso-canadiano.  Eles são luso-canadianos. 
      b) *Eles são lusos-canadianos.

Quanto ao género, não constitui novidade alguma o facto de os adjectivos 
se ramificarem em uniformes e biformes. No que diz respeito ao grau, considerado 
por Mário Vilela “um dos traços marcantes dos adjectivos”605, pode, como se 
sabe, assumir o comparativo606 de igualdade, de superioridade e de inferioridade, 
bem como o superlativo relativo de superioridade, de inferioridade e absoluto, 
dividindo-se este último em analítico e sintético, sendo que, como teremos, 

603  “Morfema gramatical”, em termos gerais, é “uma parte de uma palavra ou de um sintagma 
que indica a função gramatical no enunciado”. Na terminologia da gramática distribucional, e 
na análise de constituintes imediatos, o termo morfema designa o menor elemento significativo 
individualizado num enunciado que não se pode dividir em unidades menores sem passar ao 
nível fonológico. Na terminologia de Martinet, o monema é a unidade significativa elementar. 
Este último tenta reagir à extensão do termo morfema à designação de unidades significativas de 
base, tanto léxicas como morfológicas (Dicionário de Lingüística, pp. 416- 419). Mário Vilela 
efectua uma distinção entre “morfemas lexicais” e “morfemas gramaticais”, sendo que os primeiros 
“configuram os denota extralinguísticos e pertencem a classes abertas, com restrições sintácticas 
e semânticas nas possibilidades de combinação”; os segundos são “os que exprimem funções 
gramaticais gerais (como plural e singular, masculino e feminino) ou relações sintácticas internas 
(como caso, concordância, colocação), pertencentes a classes fechadas” (Mário Vilela, Estudos de 
Lexicologia e Lexicografia do Português, p. 56). 

604  Cf. Celso Cunha e Lindley Cintra, Nova Gramática do Português Contemporâneo, pp. 250-263.

605  Mário Vilela, Gramática da Língua Portuguesa, 2.ª ed., p. 232. 

606  Para aprofundar a temática da comparação nos adjectivos, cf. Anna Boundaruk, Comparison 
in English and Polish Adjectives- A Syntactic Study, Studies & Monographs, vol. 6, Poland, 
wydawnictwo Folium Lublin, 1998. 
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oportunamente, a hipótese de verificar607, o superlativo absoluto sintético, 
constitui uma marca bastante vincada em Mário Cláudio. 

Conforme repara Fonseca, sob o ponto de vista formal, há que apreciar 
“a forma da flexão e a natureza das significações gramaticais de segundo grau 
que em cada um determina a significação do tema”608 de onde deriva a distinção 
relevante entre substantivo e adjectivo. O mencionado autor verifica que as 
flexões de género e de número se realizam pelos mesmos morfemas para ambas 
as classes, o que à partida seria um factor de aproximação entre ambas. Mas tal 
aspecto somente servirá para as afastar, posto que, deste modo, perpetuam-se 
valores semânticos distintos nas duas categorias. No fundo, este cenário coloca- 
-nos efectivamente perante “um caso flagrante de equivocidade das formas”609. 
Isto porque o género e o número dos substantivos são os modos da realidade, ou 
seja, os morfemas que integram a flexão, revelando a apreensão do objecto como 
pertencente a uma determinada “espécie de substâncias masculinas ou femininas, 
ou como uma substância singular ou uma pluralidade de substâncias”610. Assim, 
os valores semânticos, anteriormente enunciados, não se encontram presentes 
na flexão do adjectivo, uma vez que são materialmente coincidentes com os do 
substantivo. Por esse motivo, Fonseca afirma que no caso dos adjectivos apenas 
podemos encontrar morfemas de relação, visto que estes últimos concordam e 
assumem o mesmo género e número do nome que modificam. Em suma, pelo 
exposto, e sabendo que os valores semânticos estão de todo ausentes na flexão 
do adjectivo e se podem, todavia, encontrar no substantivo, está identificada a 
grande marca distintiva entre ambas as classes em estudo611. Na realidade, já 
Pottier havia notado esta diferença, ao revelar que “le substantif apporte avec lui 
un genre (qu’il soit réel, arbitraire ou dimensionnel); l’adjectif non”612.

607  Acerca deste assunto, cf., entre outros, Celso Cunha e Lindley Cintra, Nova Gramática do 
Português Contemporâneo, pp. 252-263. Mário Vilela, Gramática da Língua Portuguesa, 2.ª ed., 
pp. 232-235; Maria Helena Mira Mateus, Ana Maria Brito, Inês Duarte, Isabel Hub Faria, entre 
outras, Gramática da Língua Portuguesa, pp. 387-391.

608  Joaquim Marques Alves Fonseca, Elementos para o Estudo da Colocação do Epíteto em 
Português, tese de licenciatura, Coimbra, 1970, p. 25.

609  Idem, ibidem, p. 25.

610  Idem, ibidem, p. 25.

611  Cf. Joaquim Marques Alves Fonseca, Elementos para o Estudo da Colocação do Epíteto em 
Português, p. 25.

612  B. Pottier, Introduction á l’Étude de la Morphosyntaxe Espagnole, Paris, Hispane Americanas, 
1966, p. 23.
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Mas se o adjectivo admite a variação em grau, encontrando-se totalmente 
agrilhoado ao substantivo, este último, por seu turno, manifesta-se como uma 
apreciação valorativa do objecto ou ser em questão. De facto, no âmbito do 
processo de avaliação, e de olhos postos nas regras de formação de palavras613, 
Graça Maria Rio-Torto concebe as seguintes variantes: “nomes diminutivos 
(casaquito, ruazinha, ruela)”, “adjectivos atenuativos (altinho, altito)”, “verbos 
de atenuação/iteração (saltitar, fervilhar, cuspinhar)”, “nomes aumentativos 
(barcaça, casacão)”, “adjectivos de intensidade elevada (bonzão, ricaço)”, 
“adjectivos de intensidade superlativa (altíssimo)”, “adjectivos de intensidade 
excessiva (arqui-A, extra-A, hiper-A, supra-A, ultra-A)”614. Atentemos, a título de 
aperitivo, nos exemplos que se seguem, naturalmente retirados da obra claudiana, 
que incluem substantivos e adjectivos, focalizados apenas nos graus aumentativo, 
diminutivo, atenuativo e de intensidade elevada, superlativa e absoluta:

Exemplos: “rapazio” (A Quinta da Virtudes, p. 18), “catraiinhas” (A Quinta da 
Virtudes, p. 21), “mocita” (A Quinta da Virtudes, p. 22), “barcaças” (A Quinta da 
Virtudes, p. 33), “Era dia de festança” (A Quinta das Virtudes, p. 34), “boqueirão 
aberto” (A Quinta das Virtudes, p. 42), “cabeçorra” (A Quinta da Virtudes, p. 49), 
“cãozito” (A Quinta da Virtudes, p. 58), “moçoila” (A Quinta da Virtudes, 81), 
“aldeola” (p. 82), “muitíssima estrela” (A Quinta das Virtudes, p. 87), “belicosíssima 
fama” (A Quinta das Virtudes, p. 123), “casinhoto” (A Quinta da Virtudes, p. 134), 
“criadita” (A Quinta da Virtudes, p. 173), “queixume dilacerantíssimo” (A Quinta das 
Virtudes, p. 213), “teclas nervosíssimas” (A Quinta das Virtudes, p. 220), “mocetão” 
(A Quinta da Virtudes, p. 241), “mulheres bravíssimas” (A Quinta das Virtudes ,  
p. 256), “cãozarrão” (A Quinta da Virtudes, p. 305), “patorras” (A Quinta das 
Virtudes, p. 313), “amigalhaço” (A Quinta da Virtudes, p. 359), “morenaça” (A 
Quinta das Virtudes, p. 557), “pequerrucho”, (Peregrinação de Barnabé das Índias, 
p. 53), “agastamento [...] exageradíssimo” (Peregrinação de Barnabé das Índias, 
p. 69), “casario branquíssimo” (Peregrinação de Barnabé das Índias, p. 151), 
“catraiinho” (Peregrinação de Barnabé das Índias, p. 161), “aragem fresquíssima” 
(Peregrinação de Barnabé das Índias, p. 199), “cabecita” (As Batalhas do Caia, p. 
22), “casario” (Tocata para Dois Clarins, p. 38), “canga garridíssima” (Amadeo, 
p. 31), “sala soturníssima” Amadeo, p. 33, animalejo (Tiago Veiga: uma Biografia, 
p. 51, “patriota e ultramontano”, Tiago Veiga: uma Biografia, p. 59, sublinhado e 
negrito nosso em todos os casos).

613  Cf. Graça Maria Rio-Torto, Morfologia Derivacional. Teoria e Aplicação ao Português, pp. 
116-132.

614 Idem, ibiem, p. 129. Veja-se, ainda, a respeito da derivação, a perspectiva de Celso Cunha e 
Lindley Cintra, Nova Gramática do Português Contemporâneo, pp. 85-103.
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Se reflectirmos um pouco mais acerca de alguns dos citados itens, 
percebemos a relevância da utilização deste instrumento de natureza 
morfológica, chamemos-lhe assim, tão ao gosto de Mário Cláudio. Na verdade, 
tal mecanismo encontra-se ao serviço do preciosismo do conteúdo, daí que seja 
imprescindível, em determinados casos, a leitura atenta dos contextos em causa 
para que percebamos o porquê da sua utilização. Posto isto, o sufixo “-aço”, em 
“amigalhaço”, é exemplificativo do uso da intensidade elevada, já os sufixos 
“-ão”, em “cãozarrão”, “-orra”, em “cabeçorra”, e “-uça”, em “vermelhuça”, são 
usados no grau aumentativo, intensificando, deste modo, a abrangência dos seus 
significados. Mas, se tomarmos o sufixo “-ito (a)”, parece-nos, com base nos 
contextos respectivos, que acaba por ser usado ora no sentido afectivo do termo, 
digamos assim, como em “cãozito”, ora no sentido depreciativo, como no caso 
de “criadita”, que havia sido a perdição do “filho arrevesado” de A Quinta das 
Virtudes. 

Para além disso, um outro aspecto altamente produtivo, prende-se, 
desta feita, com o uso exacerbado do superlativo absoluto sintético “-íssimo” 
que engrossa o número de adjectivos de “intensidade superlativa”. Trata-se 
de uma opção estilística de Mário Cláudio que, em nossa opinião, estará mais 
uma vez ligada à necessidade de apimentar o seu discurso, tornando-o mais 
condimentado, mais colorido, mais vivo, em última análise, mais estridente. 
Mas, há efectivamente combinatórias dignas de uma particular atenção, como, 
por exemplo, “belicosíssima fama”, posto que mais do que um simples acréscimo 
do sufixo -íssima, à unidade lexical “belicosa”, estamos perante algo bem mais 
profundo. Ou seja, se pesquisarmos o contexto em questão, percebemos que 
“belicosíssima fama” se reporta a alguém bastante afamado no capítulo da 
guerra. Na verdade, Mário Cláudio refere-se, neste caso, ao general Jardon, isto 
num cenário de invasão de Portugal e do Porto pelas tropas francesas expresso 
em A Quinta das Virtudes. Portanto, como se compreende, para uma análise 
verdadeiramente exaustiva, seria necessário verificarmos, caso a caso, o porquê 
da insistência deste uso, no entanto, por razões óbvias, deixaremos esta missão 
para uma outra oportunidade. Para o presente trabalho, parece-nos que estes 
exemplos são suficientes, na medida em que nos conferem uma visão panorâmica 
de algumas escolhas claudianas e respectivas intenções.

Ressalve-se, todavia, que o escritor em apreço mistura, no mesmo texto, 
os superlativos absolutos analíticos, especialmente os formados com o advérbio 
“muito”, servindo-se, por vezes, da sua forma arcaica “mui” e, simultaneamente, 
os superlativos absolutos sintéticos, expressos pela ligação do radical ao sufixo 



147

“-íssimo”. Pilar Vasques Cuesta e Maria Albertina da Luz explicam que é no 
período Pré-clássico que “os superlativos formados com o advérbio mui – ainda 
por este tempo mais usado do que muito – começam a ser substituídos pelos latinos 
em -íssimo”615. O que é realmente curioso é verificarmos que Mário Cláudio faz 
coexistir os três em simultâneo: “mui”, “muito” e “-íssimo”, tornando o seu texto 
uma rica mescla que deixa adivinhar um forte aroma histórico. Mas terminamos 
a distinção de natureza morfológica existente entre adjectivos, que se graduam 
em termos de qualidades, e substantivos, que se graduam em termos de dimensão, 
relembrando ainda que a graduação do significado de um substantivo se faz 
através de dois processos, sinteticamente, mediante a colocação de um sufixo 
especial, e analiticamente, adicionando-lhe um adjectivo que indique aumento ou 
diminuição ou outros aspectos relacionados com estas noções616. 

Apresentadas algumas questões lapidares no domínio da morfologia, 
passamos, de imediato, a observar as diferenças existentes entre as duas classes 
de palavras mencionadas, mas, desta feita, usando o ponto de vista sintáctico- 
-funcional. Na realidade, Celso Cunha e Lindley Cintra definem o adjectivo como 
sendo “essencialmente um modificador do substantivo”617 que serve para:

“[…] caracterizar os seres, os objectos ou as noções nomeadas pelo substantivo, 
indicando-lhes [...] uma qualidade ou defeito [...], o modo de ser [...], o aspecto ou a 
aparência [...],  o estado [...]” 618, bem como para  “estabelecer com o substantivo uma 
relação de tempo, de espaço, de matéria, de finalidade, de propriedade, de procedência” 
619, e, neste caso, estão a falar de adjectivos de relação do tipo de “nota mensal (= nota 
relativa ao mês)”620.

 Posteriormente, numa observação aditada à edição inicial, esclarecem que 
esta última subtipologia diz respeito àqueles que são: 

“[…] derivados de substantivos, são de natureza classificatória, ou seja, precisam o 
conceito expresso pelo substantivo, restringindo-lhe, pois, a extensão do significado. 

615  Pilar Vázquez Cuesta, Maria Albertina Mendes da Luz, Gramática da Língua Portuguesa, 
trad. Ana Maria Brito e Gabriela de Matos, Lisboa, Edições 70, 1971, p. 188.

616  Cf. Celso Cunha e Lindley Cintra, Nova Gramática do Português Contemporâneo, p. 199.

617  Idem, ibidem, p. 247. 

618  Idem, ididem, p. 247.

619  Idem, ididem, p. 247.

620  Idem, ididem, p. 247.
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Não admitem graus de intensidade e vêm normalmente pospostos ao substantivo. A sua 
anteposição, no caso, provoca uma valorização de sentido muito sensível”621.

Logo em seguida, num parágrafo sabiamente intitulado “Nome Substantivo 
e Nome Adjectivo”, atestando a dificuldade em distinguir o substantivo, “termo 
determinado”, do adjectivo, “termo determinante”, entendem que a melhor 
opção é mesmo distingui-los por via do contexto622, deixando bem claro que “a 
subdivisão dos nomes portugueses em substantivos e adjectivos obedece a um 
critério basicamente sintáctico, funcional”623.

Quanto a Malaca Casteleiro624, ao propor-se descrever a sintaxe das 
construções completivas dos adjectivos, e após uma revisão à bibliografia 
existente, incluindo a nomenclatura dos vários dicionários manejados, deparou- 
-se amiúde com algumas ambiguidades, decorrentes também das entradas 
lexicais que reflectem ambas as classificações. Deste modo, acerca do Dicionário 
de Regimes de Substantivos e Adjectivos, de Francisco Fernandes, Casteleiro 
afirma que: “a contribuição deste dicionário para o presente estudo que pretendo 
efectuar é bastante limitada. Por um lado, o autor não discrimina os adjectivos 
dos substantivos, antes deixa essa tarefa ao leitor”625. Em relação ao Dicionário 
da Língua Portuguesa de Almeida Costa e Sampaio e Melo, explica que “a 
lista de adjectivos é extremamente heterogénea. Certos itens são classificados 
simultaneamente por aquele dicionário como substantivos e adjectivos”626. 
Depreendemos, por conseguinte, com base nestas afirmações, que os autores 
dos dicionários consultados não explicitaram os critérios que presidiram à 
caracterização das duas classes de palavras em apreço, deixando, ao invés, a 
cargo do leitor a tarefa de efectuar tal destrinça. Por esse motivo, Casteleiro optou 
por, na senda de Picabia, adoptar o termo “adjectivos-nomes”, para designar as 
entradas que levantam esse tipo de problemas627.

621  Idem, ibidem, pp. 247-248.

622  Cf. idem, ibidem, p. 248.

623  Idem, ibidem, p. 248.

624  Cf. João Malaca Casteleiro, Sintaxe Transformacional do Adjectivo. Regência das 
Construções Completivas, Lisboa, Instituto Nacional de Investigação Científica, 1981, pp. 10-102.

625  Idem, ibidem, pp. 10-102.

626  Idem, ibidem, p. 11.

627  Cf. idem, ibidem, p. 66.
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De seguida, apresentando uma breve lista de itens classificados 
simultaneamente como adjectivos e como substantivos e partindo de três 
exemplos concretos, a saber, “amigo”, “caçador” e “perturbador”, estabelece as 
respectivas propriedades distribucionais. Desta forma, opõe as formas “amigo” 
e “caçador”, defendendo que a primeira corresponde a dois itens distintos, um 
adjectivo predicativo e um substantivo, ao passo que a segunda “não é adjectivo 
predicativo e [...], portanto, não deve ser retido. Caçador é fundamentalmente um 
substantivo e como tal deve ter apenas uma entrada no léxico”628. Para chegar a 
estas conclusões, contribuíram as propriedades contextuais exibidas pelo item 
“caçador”, quer quando tomado em sentido literal, como em “O Júlio é (um) 
caçador”, quer quando considerado em sentido figurado, como em “O Júlio é (um) 
caçador de autógrafos”. Ademais, o item “caçador” não aceita um complemento 
infinitivo, admite sempre determinante artigo, bem como a posição pós-nominal e 
a função de aposto. Concomitantemente, só permite grau com sujeito com o traço 
[- humano], desde que não seja seguido de complemento e, finalmente, aceita 
mal, ou não permite, de todo, a posição pré-nominal629. No que concerne ao item 
“perturbador”, após experimentar certos contextos sintácticos, Casteleiro conclui 
estar na presença de “dois itens, perturbador 1, que é um substantivo agentivo, isto 
é, que actua como agente voluntário, só admitindo sujeitos animados, e perturbador 
2, que é adjectivo predicativo e, como tal, não agentivo”630. Esta análise leva, 
segundo o dicionarista em destaque, à destrinça entre os adjectivos predicativos, 
aqueles que interessam ao seu trabalho, e os substantivos. Posto isto, podemos 
concluir que, para Casteleiro, é fundamentalmente a distribuição de cada item 
que determina a sua pertença à categoria dos adjectivos, dos substantivos ou a 
ambas. De resto, apesar de na gramática tradicional as classes de palavras serem 
frequentemente definidas com base em critérios nocionais ou semânticos, no caso 
da distinção entre adjectivos e substantivos “os gramáticos, perante a dificuldade 
representada por certas palavras que podiam pertencer a mais do que uma 
classe, sempre procuraram estabelecer as condições contextuais que permitissem 
determinar cada uma delas. Ou seja, recorriam ao critério distribucional”631.

628  Idem, ibidem, p. 68.

629  Cf. idem, ibidem, p. 68.

630  Idem, ibidem, p. 69.

631  Idem, ibidem, pp. 51-52.
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Quanto a Perini, proclamando, logo na introdução da sua gramática 
descritiva, “uma maneira realmente nova de descrever a estrutura do português”632, 
serve-se estritamente de uma orientação teórica coerente, mais actualizada e 
adequada à realidade do objecto em estudo, a língua. Segundo o mencionado 
especialista, é notória a falta de coerência existente, por vezes, entre as definições 
e as entidades que elas descrevem, ou seja, há, em alguns casos, uma reduzida 
adequação entre a descrição teórica e a análise prática. Este desfasamento deve-se 
não só a construções arcaicas, mas também a outras que nunca existiram de facto; 
foram antes inventadas em prol das necessidades pragmáticas dos linguistas, pelo 
que são consideradas “verdadeiras ficções linguísticas”633. 

Seguidamente, num capítulo intitulado “Para que Classificar as 
Palavras?”634, Perini aponta, como a vantagem primeira da possibilidade de 
se efectuarem definições de classes, o facto de podermos “fazer afirmações 
gramaticais com o máximo de economia”635. Somente deste modo se torna 
“possível fazer afirmações relativamente simples, como ‘os substantivos aceitam 
as terminações –inha e –s, e podem formar sozinhos um sujeito’”636. Estas 
são apenas duas de entre uma panóplia imensa de características que temos a 
possibilidade de analisar no âmbito da classe dos substantivos. Nesta sequência 
de ideias, Perini observa que quanto maior é o número de particularidades que 
os lexemas têm em comum, maior é a utilidade da classe estipulada. Concluindo 
com os exemplos seguintes: 

“[...] as palavras escola, cabeça, força [...], têm certos traços morfológicos e sintácticos 
em comum, o que nos possibilita colocá-las em uma só classe. A classe (provisória!) 
dos substantivos, que acabamos de estabelecer, se define através de três traços: são 
‘substantivos’ aquelas palavras que (a) podem receber a terminação –inha, (b) podem 
receber a terminação –s e (c) podem ser sozinhas sujeito de uma oração”637.

Convém, no entanto, salientar a prudência do autor ao colocar entre 
parênteses o adjectivo “provisória”, quando afirma que os vocábulos “escola”, 
“cabeça” e “força” pertencem à classe dos substantivos, isto porque também ele 

632  Mário A. Perini, Gramática Descritiva do Português, p. 21.

633  Idem, ibidem, p. 22.

634  Idem, ibidem, p. 307.

635  Idem, ibidem, p. 307.

636  Idem, ibidem, p. 308.

637  Idem, ibidem, pp. 308-309.
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se depara com a problemática da conversão das palavras, questão que aliás rejeita 
energicamente, conforme mostraremos mais adiante, levando-o a pôr em causa 
a existência destas duas classes de lexemas. Perini apresenta alguns casos onde 
se regista a passagem de substantivo a adjectivo, de entre os quais salientamos o 
seguinte:

(2) “Ontem fui ver um filme muito cabeça”638. 

Esta frase justifica a referida cautela do autor, ao não pronunciar frases 
demasiado assertivas relativamente à pertença de um item a uma ou outra classe 
gramatical. Como podemos reparar, a unidade lexical “cabeça” que, pelas razões 
anteriormente apontadas, foi enquadrada na categoria, ainda que “provisória”, 
dos substantivos, passa a adjectivo na construção (2). É de referir que estruturas 
como esta não são de todo utilizadas no português europeu, são antes fruto das 
necessidades pragmáticas de determinada comunidade linguística, neste caso da 
brasileira. 

Com efeito, ao constatar que as “classes tradicionalmente denominadas de 
‘substantivo’ e ‘adjectivo’ têm limites muito pouco claros”639, Perini propõe-se 
explorar as diferenças entre ambas, socorrendo-se, maioritariamente, do critério 
sintáctico, usando apenas um traço morfológico. Contudo, apesar de admitir que 
a divisão por ele feita possa não ser a melhor, alerta para a necessidade de se 
distribuir cada item seguindo, com rigor, a definição previamente estipulada. 
Assim, conclui que “a falta de distinção nítida entre os diversos tipos de 
comportamento gramatical”640 origina uma dificuldade tremenda no plano da 
classificação das palavras, propondo-se, então, corrigir tal lacuna através de 
uma análise pormenorizada aos referidos aspectos. Esse estudo proporcionará, 
indubitavelmente, uma classificação algo distante da tradicional. Primeiramente, 
apresenta um traço elementar para a caracterização dos substantivos que consiste 
na possibilidade destes últimos ocorrerem em função de núcleo de um SN, 
ao que corresponde o traço [+NSN]. Logo depois, discrimina os lexemas que 
servem de modificadores, exibindo, por isso, o traço [+Mod] que se atribuí a 
palavras como “inimigo” e não a vocábulos como “Patrícia” que, por seu turno, 
assumirá o traço [-Mod]. Ficou claro que o estudioso em apreço considera que 
o traço [+Mod] deveria servir unicamente os adjectivos, mas ao constatar que a 

638   Idem, “O Adjectivo e o Ornitorrinco”, in Sofrendo a Gramática, 3.ª ed., p. 45.

639  Idem, Gramática Descritiva do Português, 4.ª ed., p. 321.

640  Idem, ibidem, p. 321.
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palavra “fazendeiro”, geralmente considerada substantivo, pode ter a função de 
modificador [+Mod], no contexto “Tenho um filho fazendeiro”641, Perini apresenta, 
desde logo, uma cisão com a gramática tradicional. A ser assim, as palavras 
susceptíveis de virem a ser modificadoras, mas não NSNs, são sempre apelidadas 
de adjectivos, como, por exemplo, “presidencial”, “materno”. Mas explicite-se 
o porquê da descrença de Perini nas designadas substantivações e conversões642, 
derivações denominais ou deadjectivais. E a resposta é muito simples, posto que, 
para este último, é o “potencial funcional”643 de um vocábulo que lhe permite ser 
núcleo de um SN e, ao mesmo tempo, modificador. Concomitantemente, rejeita 
também a ideia de uma destas funções ser básica e a outra derivada, uma vez que 
sintagmas como um “avião inimigo” ou um “inimigo terrível” são perfeitamente 
usuais. Em suma, até agora analisámos três grupos distintos que poderão, segundo 
Perini, vir a formar três classes, a saber:

(3) “[+NSN, + Mod]: inimigo, fazendeiro.
       [+NSN, - Mod]: Patrícia, cabelo.
       [-NSN, + Mod]: presidencial, materno”644. 

Aos dois traços já expostos, Perini acrescenta um outro, o [+ PN], que 
consiste na abertura da palavra à posição de pré-núcleo, como, por exemplo, 
um “endividado comerciante” ou “verdes mares”. Com a introdução deste novo 
traço, o mencionado linguista ruma, a largas passadas, ao achamento de cinco 
grupos que podem ser encontrados em (4, 5 e 6): 

(4) “[+NSN, - Mod, - PN]: Patrícia, cabelo, ela, vencer”645. 

A matriz exposta em (4) representa as palavras que são consideradas 
tipicamente substantivos. Vejamos agora os exemplos contidos no grupo (5):

(5) “[+NSN, + Mod, - PN]: inimigo, fazendeiro”.

641  Idem, ibidem, pp. 322-323.

642  Cf. idem, ibidem, p. 323 e Mário A. Perini, Para uma Nova Gramática do Português, São 
Paulo, Editora Ática, 1985, p. 83.

643  Cf. Mário A. Perini, Gramática Descritiva do Português, 4.ª ed., p. 322.

644  Idem, ibidem, p. 323. Note-se que apenas seleccionámos alguns exemplos, retirados de 
Perini, que nos pareceram mais apelativos.

645  Idem, ibidem, pp. 223-224.
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      “[+NSN, + Mod, + PN]: endividado, verde, velho”646.

De facto, as estruturas de (5) incluem itens que apresentam comportamentos 
híbridos, na medida em que podem, por um lado, ser substantivos, uma vez que 
são núcleos SN e, por outro lado, adjectivos, posto que são modificadores e/ou 
pré-núcleos. Atentemos, neste momento, nos exemplos de (6):

(6) “[-N SN, + Mod, -PN]: presidencial, materno”.        
      “[-N SN, + Mod, +PN]: exato”647. 

Como facilmente se percebe, as duas últimas matrizes incluem itens que 
estão mais próximos dos adjectivos.

Perante o cenário até aqui delineado, fica claro que apenas “duas classes 
de palavras não são suficientes para descrever o comportamento gramatical 
de todos estes itens”648. Na realidade, apesar de considerar o seu trabalho uma 
mera “solução provisória suficiente para dar uma ideia da solução almejada”649, 
Perini não deixa de apresentar uma proposta, sugerindo, para tal, oito traços, 
sete de feição sintáctica e apenas um de natureza morfológica, que permitem 
distinguir um número determinado de grupos de palavras. Vejamos, em seguida, 
os mencionados traços:

(7) a) [+NSN] – Núcleo de frase; 
      b) [+Mod] – Modificador; 
 c) [+PN] – Pré-núcleo;
 d) [+CP] – Este é um traço existente nos itens marcados [+Mod] e representa a 
possibilidade de uma palavra vir a ser complemento do predicado, tal como acontece 
neste exemplo: “Ernesto é irritante”.
 e) [Int–] – Palavras que podem ser intensificadas como, por exemplo, “blusa muito 
verde”.
 f) [+T,SN] – Representa a possibilidade de uma certa palavra vir a  ocorrer com 
outros termos dentro do SN como em “minha Patrícia”.
 g) [Pv] – São vocábulos que podem desempenhar a função de predicativo.
 h) [íssimo] – Este é o único traço de natureza morfológica e diz respeito às palavras 
que podem ocorrer com o sufixo de superlativo “– íssimo”650.

646  Idem, ibidem, p. 324.

647  Idem, ibidem, p. 324.

648  Idem, ibidem, p. 324.

649  Idem, ibidem, p. 324.

650  Acerca destes sete traços, cf., idem, ibidem, pp. 322-326.
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Segundo Perini, estes oito traços permitem-nos distinguir um certo número 
de grupos de palavras do tipo substantivo ou adjectivo, estando, naturalmente, 
definidos pela sua matriz que vai das alíneas a) a g):

(8) a) “[+CP, -T,SN, -Pv, -Mod, +NSN, -Int –, -PN, -íssimo] – Exemplo: ele”.
 b) “[+CP, +T,SN, -Pv, -Mod, +NSN, -Int –, -PN, -íssimo] – Exemplo: Patrícia”.
 c) “[+CP, +T,SN, +Pv, +Mod, +NSN, +Int –, -PN, -íssimo] – Exemplo: trabalhador.
 d) “[+CP, +T,SN, +Pv, +Mod, +NSN, +Int –, -PN, +íssimo] – Exemplo: inimigo”. 
 e) “[+CP, +T,SN,  +Pv, +Mod, +NSN, +Int –, +PN, +íssimo] – Exemplo: verde”.
 f) “[+CP, +T,SN, +Pv, +Mod, -NSN, +Int –, +PN, +íssimo] – Exemplo: exato”.
 g) “[+CP, +T,SN, +Pv, +Mod, -NSN, -Int –, -PN, -íssimo] – Exemplo: 
presidencial”651.

Na verdade, os grupos anteriormente analisados cobrem a quase totalidade 
das palavras tradicionalmente chamadas “substantivos”, “adjectivos” e “pronomes 
substantivos”. Ademais, concluindo que os vocábulos estudados se distribuem 
por dois grandes paradigmas, distinção essa que é feita através dos traços 
[Mod] e [Pv], atesta que cada um dos referidos grupos formará uma categoria.  
A primeira classe integra todos os itens marcados [+CP, -Mod, -Pv], ou seja, são 
os conjuntos a) e b). Já a segunda alberga os itens marcados [+CP,+Mod,+Pv], 
isto é, os grupos c), d), e), f) e g). Como não há itens marcados [-Mod,+ Pv] nem 
[+Mod,-Pv], essas duas classes são suficientes para englobar todas as palavras 
estudadas. Ao grupo definido como [-Mod,-Pv], Perini dá o nome de substantivos; 
quanto ao segundo conjunto, caracterizado pelos traços [+Mod, +Pv]652, apelida 
de adjectivos. Deste modo, admite que são considerados substantivos todos os 
vocábulos que podem ser complementos do predicado e não podem ser nem 
modificadores nem predicativos. Os adjectivos, por seu turno, são os lexemas que 
aceitam ser complementos do predicado e também modificadores e predicativos. 
Nesta sequência de ideias, destaca o caso das palavras “ou”, “sempre”, “de” e 
“infelizmente”, uma vez que são [-Mod, -Pv], mas não são substantivos, porque 
são [-CP] – complemento do predicado. 

Em suma, os substantivos subdividem-se em duas subclasses caracterizadas 
pelo traço [T,SN]: o grupo a), ao qual correspondem, entre outros, os “pronomes 
substantivos” da “gramática tradicional”, tais como “ele”, “aquilo”, “tudo” e o 
grupo b) que engloba não só muitos substantivos tradicionais como “Patrícia”, 
“trabalho”, “mesa”, etc., mas ainda alguns pronomes substantivos do tipo de 

651  Idem, ibidem, pp. 322-326.

652  Cf. idem, ibidem, p. 327.
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“alguém”. Por outro lado, os adjectivos também compreendem duas subclasses 
(1 e 2). Os adjectivos 1 subdividem-se em quatro subclasses (1 a, 1 b, 1 c e 1 
d). Cada subclasse possui certos traços, assim, “os adjectivos 1 a são também 
marcados [+Int– ], porque pertencem à classe dos adjectivos 1, e [+CP, +Mod, 
+Pv], porque pertencem à classe maior dos adjectivos”653. Depois de tudo quanto 
foi exposto, o quadro final que apresenta é o seguinte: 

(9)  A classe dos substantivos caracteriza-se fundamentalmente pelos traços 
[+ CP, Mod, -Pv] e compreende dois subgrupos:

 a) Os Substantivos 1 são marcados pela matriz de traços “[-T,SN, + 
NSN, -Int–, -PN, -íssimo]”, correspondendo aos chamados “‘pronomes 
substantivos’ da gramática tradicional: ele, aquilo, tudo”654.

 b) Substantivos 2 encontram-se marcados pela matriz de traços 
“[+T,SN,+ NSN, -Int –, -PN, -íssimo]”, englobando não só muitos 
“‘substantivos tradicionais’ (Patrícia, trabalho, mesa, etc.), mas ainda 
alguns ‘pronomes substantivos’ como alguém”655. 

(10) A classe dos adjectivos caracteriza-se pelos traços [+CP, +Mod, +PV] e    
compreende dois subgrupos:

 a)“Adjectivos 1: caracterizados pelo traço [+Int–]”656, compreendendo 
os seguintes subconjuntos:

 “Adj.  1a :[-T,SN,+NSN,-PN, -íssimo]: trabalhador;
  Adj.  1b:[-T,SN,+NSN,-PN, +íssimo]: inimigo;
  Adj.  1c: [-T,SN,+NSN,+PN, +íssimo]: verde;
  Adj.  1d: [-T,SN,-NSN,+PN, +íssimo]: exato”657.

 b) “Adjectivos 2: caracterizados pela seguinte matriz de traços:             
“[-Int–, - T,SN, -NSN, -PN, -íssimo]: presidencial”658.

653  Idem, ibidem, p. 328.

654  Idem, ibidem, p. 328.

655  Idem, ibidem, p. 328.

656  Idem, ibidem, p. 328.

657  Idem, ibidem, p. 328.

658  Idem, ibidem, p. 328.
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Perini humildemente assume que esta classificação é provisória e necessita 
de ser confirmada, daí que tenha continuado preocupado com este assunto e, anos 
mais tarde, venha a retomar a questão no ensaio sobre a linguagem intitulado 
“O Adjectivo e o Ornitorrinco”659. Nesta reflexão afirma, logo de antemão, que 
as “duas classes, embora tradicionalmente separadas, são extremamente difíceis 
de distinguir”660. Depois de vários anos de estudo, acredita mesmo que “são 
impossíveis de distinguir, pelo menos em duas classes como fazem as gramáticas 
usuais”661. Na realidade, prefere, ao invés disto, acreditar numa “grande classe 
composta de membros cujas propriedades são muito variadas”662. Após ter 
reunido um conjunto de traços suficientemente vastos e detentores de fortes 
potencialidades, a fim de estabelecer os contornos destas duas classes de palavras, 
Perini é levado a constatar que são os aspectos semânticos que determinam a 
pertença de um vocábulo a uma certa categoria gramatical em detrimento de 
outra. A este respeito diz: 

“Acredito que as diferenças de comportamento dentro dessa grande classe (que 
podemos chamar a classe dos nominais) provêm principalmente de diferenças de 
significado. No momento em que uma palavra começa a ser usada com um novo 
significado (o que acontece com freqüência), ela precisa mudar seu comportamento 
gramatical de acordo com sua nova função”663. 

E constata que o vocábulo “maternal” seria, a priori, equivalente ao 
lexema “paternal”, ambos adjectivos, mas, ao aperceber-se de que pode inclusive 
significar um certo tipo de escola infantil, infere que estamos perante um 
adjectivo que irá igualmente assumir-se como substantivo no contexto indicado. 
Ao apresentar este exemplo, mais uma vez reforça a sua teoria inicial, ou seja, 
da impossibilidade de distinguirmos estas palavras com base em apenas duas 
classes. Com efeito, reconhecendo a insuficiência dos critérios sintáctico-
funcionais, e exaltando a supremacia dos semânticos, este linguista conclui que, 
em vez de existirem categorias separadas, “são uma grande classe, dentro da qual 
se distinguem muitos tipos de comportamento gramatical”664. 

659  Cf. idem, “O Adjectivo e o Ornitorrinco”, in Sofrendo a Gramática.

660  Idem, ibidem, p. 42.

661  Idem, ibidem, p. 42. 

662  Idem, ibidem, p. 42.

663  Idem, ibidem, p. 45.

664  Idem, ibidem, p. 45.
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Em nossa opinião, e à semelhança de Wierzbicka, acreditamos na 
existência de duas classes de palavras separadas que, apesar de denotarem 
características distintivas, de ordem sintáctica, semântica, morfológica e até 
pragmática, possuem fronteiras muito fluidas. Isto é, embora assentem num 
denominador comum, posto que a história dá-nos conta da inclusão de ambas na 
categoria dos nomes, possuem comportamentos e funções gramaticais distintas. 
De facto, como verificámos, o adjectivo pode  “ser un atributo o modificador 
del nombre sustantivo; unido a él, y a sus determinantes y cuantificadores, 
forma una frase nominal en la cual ha de concordar en género y número con 
el nombre modificado”665. Por outro lado, as “substâncias (homem, casa, livro) 
e, em segundo lugar, quaisquer outros objectos mentalmente apreendidos 
como substâncias, quais sejam qualidades (bondade, brancura), estados (saúde, 
doença), processos (chegada, entrega, aceitação)”666, constituem os objectos 
substantivos. Admitimos, como, de resto, tivemos oportunidade de constatar 
aquando da apresentação da opinião de Perini, que existem certos itens bastante 
híbridos, capazes de angariarem características representativas quer da classe dos 
adjectivos quer da dos substantivos. Deste modo, com a ironia subtil que lhe é 
tão característica, Perini chega mesmo a comparar a classe do adjectivo com a do 
ornitorrinco. Isto porque, ambas possuem determinadas especificidades que lhe 
são intrínsecas e naturais, mas, após uma análise mais profunda, apresentam uma 
série de particularidades atípicas da classe a que pertencem. 

Em suma, as posições defendidas por Wierzbicka, Joaquim Fonseca, Cunha 
e Cintra, Casteleiro e Perini, construídas com base nos critérios tradicionalmente 
consagrados no círculo linguístico, principalmente as baseadas no critério 
sintáctico, revelam-se uma mais-valia na arrumação dos adjectivos claudianos 
que empreendemos em seguida. 

Porém, ainda antes de apresentarmos os resultados da anunciada 
catalogação, resolvemos mais algumas ambiguidades. Assim e retomando a 
gramática tradicional, o adjectivo é entendido, por um lado, como a palavra que 
se junta ao substantivo com o intuito de exprimir uma qualidade do objecto, do 
ser em questão, ou da noção contemplada por esse substantivo; por outro lado, 
procura facilitar a actualização na frase do substantivo com o qual se relaciona. 
No primeiro caso, estamos perante os “adjectivos qualificativos” do tipo “alto”, 

665  Violeta Demonte, “El Adjetivo: Clases y Usos. La Posición del Adjetivo en el Sintagma 
Nominal”, in Gramática Descriptiva de la Lengua Española - Sintaxis Básica de las Clases de 
Palabras, coord. Ignacio Bosque e Violeta Demonte, vol. I, 1.ª ed., Madrid, Espasa, 1999, p. 133.

666  Evanildo Bechara, Moderna Gramática Portuguesa, p. 112.
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“gordo”, “bonito”, “baixo”, “forte”; no segundo, encontramo-nos diante dos 
“adjectivos determinativos”, cuja lista é mais restrita. Estes últimos subdividem- 
-se, ainda segundo a mencionada gramática, em adjectivos “numerais”, 
“possessivos”, “demonstrativos”, “relativos”, “interrogativos”, “exclamativos” e 
“indefinidos”667. Ao analisarmos mais detalhadamente a definição de adjectivo 
preconizada pela gramática tradicional, verificamos que esta estabelece uma 
ramificação dos adjectivos qualificativos em qualificativos propriamente ditos, 
que são aqueles que exprimem uma qualidade, e relacionais, sendo que estes 
últimos derivam de substantivos (universitário < universidade). 

Violeta Demonte, concretamente na Gramática Descriptiva de la Lengua 
Española, diz o seguinte: 

“[…] las gramáticas tradicionales y algunas estructuralistas distinguen en la lengua 
española una subclase de adjetivos y otra de pronombres entre los posesivos, 
cuantificadores y demonstrativos. Según este punto de vista, es adjetivo todo término 
que modifica directamente al nombre en relación de adyacencia con él, y la frontera 
se traza entre la ‘actualización’, que realiza el artículo, y la adjetivatión, que pueden 
llevarla a cabo todos los otros modificadores del nombre, siendo estos últimos 
susceptibles de dividirse en ‘calificativos’ y ‘determinativos’”668. 

Posto isto, os adjectivos relacionais ou de relação, como são denominados 
por Celso Cunha e Lindley Cintra669, são de natureza classificatória, tendo o 
objectivo de concretizar o conceito exposto pelo substantivo, barrando-lhe, por 
conseguinte, a abrangência do significado670. Esta é, de resto, uma visão partilhada 
por Ignacio Bosque que, a este propósito, diz:

“[…] los adjetivos que expresan una sola propiedad son los ‘calificativos’[…]; los que 
expresan varias se denominam ‘relacionales’. La asignación de una sola propiedad es 
una mera relación de incidencia que puede casi siempre parafrasearse por medio de una 
oración copulativa caracterizadora (el camino tortuoso – el camino que es tortuoso); 
la asignación de varias propiedades da lugar a relaciones semánticas más complejas y 

667  Note-se que os designados “adjectivos determinativos”, da gramática tradicional, são 
analisados, no presente trabalho, como classes independentes (de numerais, de pronomes, etc.).

668  Violeta Demonte, “El Adjetivo: Clases y Usos. La Posición del Adjetivo en el Sintagma 
Nominal”, Ignacio Bosque e  Violeta Demonte, Gramática Descriptiva de la Lengua Española. 
Sintaxis Básica de las Clases de Palabras, vol. I,  pp. 136-137.

669  Cf. Celso Cunha e Lindley Cintra, Nova Gramática do Português Contemporâneo, 17.ª ed., 
p. 248. 

670  Desenvolvemos este tipo de adjectivos, com mais pormenor, ainda ainda neste capítulo.
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diversificadas (los datos científicos  – los datos que vienen de la ciencia/la capacidad 
torácica  –  la capacidad que tiene el tórax)”671. 

Casteleiro, por seu turno, refere-se aos adjectivos relacionais empregando 
inicialmente a terminologia de “pseudo-adjectivos”. Mais tarde, optou pela 
designação “não predicativo”, distinguindo-a do “predicativo”, por lhe parecer 
melhor do que a anterior, “embora reconheça que também ela não é inteiramente 
adequada”672. Partindo de dois grupos de palavras distintas, prova que os mesmos 
possuem propriedades contextuais diferentes. Enquanto o item “calmo” e os 
restantes da sua série aceitam a propriedade “pré-nominal”, “pós-nominal”, 
“predicativa” e de “grau”, o item “rural” e todos os outros pertencentes a este 
paradigma aceitam unicamente a propriedade “pós-nominal”. Posto isto, 
chegando à conclusão de que “uns e outros pertencem a subclasses distintas”673, 
explica que “certos linguistas consideram os itens da subclasse de calmo como 
verdadeiros adjectivos, enquanto os congéneres de rural são designados como 
pseudo-adjectivos, pois que não têm as mesmas propriedades sintácticas e 
semânticas daqueles”674. A terminologia de “pseudo-adjectivos” é, de resto, 
utilizada por Postal675 que estuda os “pseudo-adjectivos” comuns, tais como 
“casas rurais”, ao passo que Zribi676 e Nique677 centram-se nos “pseudo-adjectivos 
próprios”, do tipo “vida americana”. Os nomes “relacional” e “pseudo-adjectivo” 

671  Violeta Demonte, “El Adjetivo: Clases y Usos. La Posición del Adjetivo en el Sintagma 
Nominal”, Ignacio Bosque e Violeta Demonte, Gramática Descriptiva de la Lengua Española. 
Sintaxis Básica de las Clases de Palabras, vol. I, p. 137.

672  Cf. João Malaca Casteleiro, Sintaxe Transformacional do Adjectivo. Regência das 
Construções Completivas, pp. 53-54.

673  Idem, ibidem, p. 53.

674  Idem, ibidem, p. 53.

675  Cf. Paul Postal, “Anaphoric Islands”, in Binnick, 1959, pp. 205-239.

676  Cf. Anne Zribi, “Sur un Cas de Construction Pseudo-Prédicative”, in Recherches 
Linguistiques, Paris, n.º1, Université de Paris-Vincennes, Département de Linguistique, 1972. 

677  Cf. Christian Nique, Initiation Méthodique à la Grammaire Générative, Paris, Armand Colin, 
1974.
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são característicos da linguística francesa678. Navas Ruiz679, Alcina y Blecua680 e 
Brucart681 denominam estes adjectivos de “clasificadores”, distinguindo-os dos 
“calificativos”. Ao passo que Sobejano682 chama-os adjectivos “determinativos”683. 
Desta rápida amostragem, podemos constatar que existe uma panóplia imensa 
de termos capazes de designarem a mesma realidade. Por isso mesmo, para 
simplificarmos o entendimento desta questão, decidimos, no nosso trabalho, 
optar por variarmos somente entre os termos “não-predicativo”, à semelhança de 
Casteleiro, e “relacional”, tal como Ignacio Bosque684 e Celso Cunha e Lindley 
Cintra, frente aos “predicativos” ou “qualificativos”. 

Posto isto, passamos, de imediato, a aprofundar as características 
destas duas subclasses. Tratando-se de uma categoria cujos termos possuem 
uma abrangência geral, os adjectivos têm a finalidade primeira de atribuírem 
propriedades aos nomes. Porém, essa tarefa é efectuada de acordo com as 
características intrínsecas dos respectivos itens. Deste modo, torna-se imperioso 
especificar a divisão que é passível de análise. Tradicionalmente, os adjectivos 
são distinguidos em duas grandes subcategorias: “qualificativos” e “relacionais” 
ou, como já tivemos oportunidade de referir, segundo a terminologia adoptada 
por Casteleiro, “predicativos” e “não predicativos”685. Enquanto os primeiros 
veiculam “qualidades, estados, modos de ser de entidades denotadas pelos 

678  Para aprofundar esta matéria, veja-se, por exemplo, o que diz Ignacio Bosque acerca do 
tratamento destes adjectivos na bibliografia francesa e norte-americana (Ignacio Bosque, “Sobre las 
Diferencias entre los Adjetivos Relacionales y los Calificativos”, Revista Argentina de Lingüística 
9, 1993, pp. 9-48).

679  Cf. Ricardo Navas Ruiz “En Torno a la Clasificación del Adjetivo”, in Strenal, Estudios 
dedicados al profesor García Blanco, Salamanca, Acta Salmanticensia XVI, 1962, pp. 369-374.

680  Cf. Alcina Franch y José Manuel Blecua, Gramática Española, Barcelona, Ariel, 1975.

681  Cf. M. Lluïsa y M. José Brucart, La Sintaxis I, Barcelona, Crítica, 1987.  

682  Cf. Gonzalo Sobejano, El Epíteto en la Lírica Española, 2.ª ed. ampliada, Madrid, Gredos, 
1970.

683  Como se compreende, estes “adjectivos determinativos” apresentam uma filosofia diferente 
dos “determinativos” da gramática tradicional de que falámos anteriormente.

684  Cf. Ignacio Bosque e M. Carme Picallo, designadamente o trabalho onde abordam, com 
pormenor, esta questão, “Postnominal Adjectives in Spanish”, in Journal of Linguistics, volume 
32, n.º 2, Published for the Linguistics Association of Great Britain by Cambridge University Press, 
September 1996, pp. 349-385.

685  Cf. João Malaca Casteleiro, Sintaxe Transformacional do Adjectivo. Regência das 
Construções Completivas, p. 52. 
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nomes”686, os segundos são, geralmente, denominais, logo, susceptíveis de serem 
substantivados. Estes últimos possuem, então, a particularidade de representarem 
os “argumentos dos nomes com os quais são combinados”687, recebendo, por 
conseguinte, distintas relações temáticas688. Ambas as subclasses designam 
propriedades, porém enquanto os adjectivos qualificativos contemplam apenas 
uma única, os relacionais abrangem várias qualidades. É natural que este facto 
traga diversas consequências às perspectivas de análise mais comuns. Conforme 
nota Ignacio Bosque, “la asignación de una sola propiedad es una mera relación 
de incidencia que puede casi siempre parafrasearse por medio de una oracón 
copulativa caracterizadora”689, ao passo que “la assignación de varias propiedades 
da lugar a relaciones semánticas más complejas y diversificadas”690. Como se 
poderá antever, embora de uma forma ainda um pouco velada, esta simples distinção 
está na origem de uma série de dissemelhanças entre as mencionadas subclasses 
do adjectivo, não só do ponto de vista sintáctico, semântico, mas estendendo-
se ainda ao campo morfológico. De seguida, exemplificamos, ainda que muito 
brevemente, algumas características dos adjectivos qualificativos, contrapondo- 
-as às dos relacionais. Para tal, socorremo-nos da perspectiva de Casteleiro que, 
para apurar as principais diferenças entre as mencionadas subclasses, utilizou uma 
série de testes sintácticos e não só. Com efeito, observemos, de imediato, o grupo 
(11), que reflecte, embora numa ordem diferente da apresentada por Casteleiro, 
uma série de propriedades distribucionais específicas ou não dos adjectivos:

(11) (i) propriedade pré-nominal – representa a possibilidade de os adjectivos poderem 
(ou não) ocorrer em posição pré-nominal. 
       (ii) propriedade pós-nominal – representa a possibilidade de os adjectivos poderem 
(ou não) ocorrer em posição pós-nominal. 
       (iii) propriedade predicativa – representa a possibilidade de os adjectivos poderem 
(ou não) ocorrer em posição predicativa com os verbos ser e estar.

686  Maria Helena Mira Mateus, Ana Maria Brito, Inês Duarte, Isabel Hub Faria, Sónia Frota, 
Gabriela Matos, Fátima Oliveira, Marina Vigário, Alina Villalva, Gramática da Língua Portuguesa, 
p. 376.

687  Idem, ibidem, p. 376. 

688  Cf., idem, ibdiem, p. 376.

689  Violeta Demonte, “El Adjetivo: Clases y Usos. La Posición del Adjetivo en el Sintagma 
Nominal”, Ignacio Bosque e  Violeta Demonte, Gramática Descriptiva de la Lengua Española. 
Sintaxis Básica de las Clases de Palabras, vol. I, p. 137.

690  Idem, ibidem, p. 137.
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       (iv) propriedade de grau – representa a possibilidade de os adjectivos poderem (ou 
não) estar sujeitos a modificações efectuadas por advérbios de intensidade691.

Se aplicarmos estes testes aos adjectivos claudianos, verificamos que Mário 
Cláudio se serviu quer de “predicativos” quer de “não predicativos”, embora os 
segundos, compreensivelmente, em menor escala. Assim, os itens destacados 
em (12) são considerados “adjectivos qualificativos” e possuem as propriedades 
destacadas em (13).

 (12)  a) “vendia bom vinho”692.
  b) “uma figueira baixa”693.
  c) “eram obras-primas minúsculas”694.
  d) “petrificava-se Teresa muitíssimo atenta”695.

  (13) (a) “propriedade pré-nominal – V Adj N”.
  (b) “propriedade pós-nominal – Det N Adj”. 
  (c) “propriedade predicativa com o verbo ser – V Sub Adj”.
  (d) “propriedade de grau – VN muito íssimo Adj”696.

Se, por ventura, tomarmos o adjectivo “bom”, da estrutura (12 a), e 
tentarmos colocá-lo numa das outras posições, enunciadas em (13 a, b, c ou 
d), constatamos que tal é possível, como, de resto, se pode verificar em (14).  
O mesmo sucede com os restantes itens pertencentes ao grupo (12).

 a) O bom vinho. / O vinho bom./ O vinho é bom./ O vinho é muito bom. 

v) Outro teste que aditamos às anteriores alíneas incluídas em (11), aplicado, 
desta feita, a todos os adjectivos seleccionados e expressos em (12), revela se 
estes possuem antónimos e se podem entrar em correlações de polaridade. Os 
adjectivos “bom”, “baixa” e “minúscula” apresentam os respectivos antónimos 

691  Cf. João Malaca Casteleiro, Sintaxe Transformacional do Adjectivo. Regência das 
Construções Completivas, pp. 52-69, negrito nosso.

692  Mário Cláudio, A Quinta das Virtudes, p. 95, negrito nosso.

693  Idem, ibidem, p. 93, negrito nosso.

694  Idem, ibidem, p. 187, negrito nosso.

695  Idem, ibidem, p. 186, negrito nosso.

696  João Malaca Casteleiro, Sintaxe Transformacional do Adjectivo. Regência das Construções 
Completivas, pp. 52 e ss.. 



163

e, por conseguinte, podem entrar em correlações da polaridade, senão vejamos: 
“bom/mau, baixa/alta, minúscula/maiúscula”. Ao contrário destes últimos, o item 
“atenta” não possui um correlato directo, mas aceita o prefixo de negação “des-” 
+ “atenta” = “desatenta”.

Deste modo, os adjectivos qualificativos claudianos divulgados em (12 a, b, 
c e d) são considerados “verdadeiros adjectivos”697, posto que todos eles possuem 
as quatro propriedades apresentadas em (13) (“pré-nominal”, “pós-nominal”, 
“predicativa” e de “grau”). Contrariamente a estes últimos, encontramos os 
relacionais que, salvo raras excepções698, aceitam apenas o contexto “pós-
nominal”, não admitindo todos os outros anteriormente descritos em (13) e 
demonstrados em (14). Com efeito, se aplicarmos os mesmos testes, aos quais 
foram submetidos os adjectivos qualificativos, aos termos destacados do grupo 
(15) verificamos que os resultados são deveras diferentes. Tomemos apenas os 
itens “gálico” e “agrícolas” que, como os restantes deste paradigma, ocorrem 
em posição “pós-nominal” e coloquemo-los nas construções “pré-nominal”, 
“predicativa” e de “grau” e vejamos os resultados expostos já em (16): 

  a) “mal gálico”699.
   b) “pegueiro serrano”700.
  c) “pia baptismal”701.
  d) “tropas napoleónicas”702.
  e) “história humana”703.
  f) “obras agrícolas”704.
  g) “bonecas francesas”705.

697   Idem, ibidem, p. 53. 

698  Para aprofundar esta matéria, veja-se Violeta Demonte, “El Adjetivo: Clases y Usos. La 
Posición del Adjetivo en el Sintagma Nominal”, Ignacio Bosque e  Violeta Demonte, Gramática 
Descriptiva de la Lengua Española. Sintaxis Básica de las Clases de Palabras, vol. I, pp. 158 e ss..

699  Mário Cláudio, A Quinta das Virtudes, p. 73.

700  Idem, ibidem, p. 45, negrito nosso.

701  Idem, ibidem, p. 125, negrito nosso.

702  Idem, ibidem, p. 97, negrito nosso.

703  Idem, ibidem, p. 99, negrito nosso.

704  Idem, ibidem, p. 93, negrito nosso.

705  Idem, ibidem, p. 344, negrito nosso.
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   h) “lei natural”706.
   i)  “professor catedrático”707.

(16)  a)  Mal gálico./Obras agrícolas. (propriedade pós-nominal) 
  b) *Gálico mal./*Agrícolas obras. (propriedade pré-nominal)
  c) * O mal é/está gálico./* As obras são/estão agrícolas. (propriedade 
predicativa)
  d) *Males muito gálicos./*Obras muito agrícolas.  (propriedade de grau) 

Como se percebe, em (16), os itens “gálico” e “agrícolas”, assim como 
os restantes da sua série, não aceitam as posições “pré-nominal”, “predicativa” 
com os verbos “ser” e “estar”, não podem ocorrer com advérbios de grau e, 
naturalmente, não integram estruturas comparativas. Para além disto, ao não 
possuírem antónimos, nunca entram em correlações de polaridade, conforme se 
atesta em (17): 

 (17) Males gálicos./ *males a/in gálicos. 

(vi) Porém, segundo Casteleiro, em contextos de tipo “enfático-
contrastivo”708, algumas das unidades linguísticas pertencentes ao paradigma de 
“gálico” e “agrícola” são aceites em posição predicativa. Vejamos os casos que 
se seguem:

        (18) a) Esses males são gálicos  e não gástricos.
  b) Esses pegueiros são serranos e não alentejanos.

A razão que está na origem deste fenómeno prende-se, segundo Casteleiro, 
com a natureza semântica do SN sujeito, já que este permite que o tipo de 
adjectivos em apreço possa ser usado predicativamente709. Através dos exemplos 
anteriores (18 a e b) verifica-se que o SN sujeito é particularizado pelo pronome 
demonstrativo “esses”, alterando o significado da frase. Contudo, o mesmo não 
se passa em construções que se iniciam pelos determinantes artigos definidos. 

706  Idem, ibidem, p. 249, negrito nosso.

707  Idem, Tocata para Dois Clarins, Lisboa Publicações Dom Quixote, 1992. p. 107, sublinhado 
nosso.

708  Cf. João Malaca Casteleiro, Sintaxe Transformacional do Adjectivo. Regência das 
Construções Completivas, p. 54.

709  Cf. idem, ibidem, p. 54.
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(vii) Paralelamente a este dado, também é sabido que os adjectivos 
relacionais constituem com o nome com o qual se combinam uma unidade 
compacta, de tal forma que os adjectivos qualificativos e adverbiais, modais e 
circunstanciais, não podem intercalar-se a eles710. Atentemos nos exemplos de 
(19):

 (19) a) “obras agrícolas”711/Obras agrícolas lentas./Lentas obras   
agrícolas./*Obras lentas agrícolas.
  b) Prováveis obras agrícolas./ *Obras prováveis agrícolas.

Como tivemos ocasião de apreciar, através da introdução do item “lento”, 
no exemplo (19 a), o adjectivo relacional pode coexistir com um qualificativo, 
mas somente se este último se encontrar posicionado antes do nome ou depois 
da estrutura substantivo, adjectivo relacional. Com efeito, nunca se pode colocar 
um qualificativo entre o nome e o adjectivo relacional, sob pena de a estrutura 
se tornar agramatical, conforme ilustra a última construção de (19 a). O mesmo 
se passa com o adjectivo adverbial, uma vez que também não se pode posicionar 
entre o nome e o adjectivo relacional, como atesta o último exemplo de (19 b). 
O adjectivo não-predicativo mantém uma relação muito peculiar com o nome 
que modifica, não permitindo a interferência de qualquer elemento linguístico 
entre ambos. Essa conexão de estreita adjacência entre substantivo e adjectivo 
relacional verifica-se ainda quando existem outros modificadores na frase nominal 
como, por exemplo, o complemento preposicional712. Este último não pode situar- 
-se entre o nome e o adjectivo não-predicativo, senão vejamos: 

(20) Bonecas francesas de qualidade/bonecas de qualidade francesas. 

Este requisito não é imprescindível no caso dos adjectivos qualificativos, 
uma vez que podem ter de permeio um complemento preposicional. Repare-se, a 
título de prova, no exemplo (21). 

710  Cf. Violeta Demonte, “El Adjetivo: Clases y Usos. La Posición del Adjetivo en el Sintagma 
Nominal”, Ignacio Bosque e  Violeta Demonte, Gramática Descriptiva de la Lengua Española. 
Sintaxis Básica de las Clases de Palabras, vol. I, pp. 152-153.

711  Mário Cláudio, A Quinta das Virtudes, p. 93, negrito nosso.

712  Cf. Violeta Demonte, “El Adjetivo: Clases y Usos. La Posición del Adjetivo en el Sintagma 
Nominal”, Ignacio Bosque e  Violeta Demonte, Gramática Descriptiva de la Lengua Española. 
Sintaxis Básica de las Clases de Palabras, vol. I, pp. 152-153.
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(21) “lírios brancos”713/lírios brancos de seda/ lírios de seda brancos. 

(viii) Para além destes aspectos, os adjectivos predicativos e não- 
-predicativos apresentam ainda outras particularidades. Concretamente no que diz 
respeito a estes últimos, adite-se igualmente que só se podem coordenar entre si, 
não permitindo misturas entre ambas as subclasses714, como temos oportunidade 
de observar nos casos contidos em (22):  

(22) Males gálicos  e gástricos. / *males gálicos e grandes. 
 
Porém, se considerarmos o exemplo (23), apercebemo-nos imediatamente 

de que, por vezes, os adjectivos relacionais são utilizados, em certos contextos, 
como qualificativos, daí que a coordenação seja possível entre subclasses 
diferentes. De facto, “patriarcal” apesar de ser um adjectivo relacional, em 
“sociedade patriarcal”, é empregue como qualificativo, daí que se possa coordenar 
com o adjectivo qualificativo “carinhosa”.

(23) Postura patriarcal / postura patriarcal e carinhosa.

(ix) Importa ainda precisar que quando, num sintagma nominal, ocorrem 
vários adjectivos de relação, aquele que fica situado mais à direita modifica sempre 
a unidade formada pelo nome e pelo primeiro adjectivo relacional. Tomemos dois 
exemplos, um usado por Bosque e Picallo e o outro por Mário Cláudio:

(24)  a) “an american musical comedy”715./Uma comédia musical       americana. 
  b) “ ideais políticos acomodatícios”716.

Tal como o adjectivo relacional “americana” modifica a unidade composta 
pelo nome “comedy” e pelo adjectivo relacional “musical”, também o adjectivo 
relacional “acomodatícios” modifica a unidade formada pelo nome “ideais” e 
pelo adjectivo “políticos”.

713  Mário Cláudio, A Quinta das Virtudes, p. 72, negrito nosso.

714  Cf. Violeta Demonte, “El Adjetivo: Clases y Usos. La Posición del Adjetivo en el Sintagma 
Nominal”, Ignacio Bosque e  Violeta Demonte, Gramática Descriptiva de la Lengua Española. 
Sintaxis Básica de las Clases de Palabras, vol. I, p. 154.

715  Ignacio Bosque and Carme Picallo, “Postnominal Adjectives in Spanish DPs”, in Journal of 
Linguistics, volume 32, n.º 2, pp. 346-385.

716  Mário Cláudio, A Quinta das Virtudes, p. 203, negrito e sublinhado nossos.
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A distinção feita anteriormente tem, como facilmente se compreende, que 
ver com as diferenças existentes entre as subclasses dos adjectivos tendo em 
conta a forma como atribuem propriedades aos nomes com os quais se combinam. 
Contudo, para além dos estudados adjectivos qualificativos e relacionais, Mário 
Cláudio utiliza, em várias obras, itens que possuem outra capacidade distinta. 
Referimo-nos concretamente aos designados adjectivos adverbiais, cuja função 
é “indicar la manera como el concepto o intensión de un término se aplica a 
un determinado referente”717. Nestes casos, os adjectivos não se reportam à 
extensão dos termos, ou seja, ao objecto mencionado, mas apontam, ao invés, 
para o conceito aludido, para o valor intensivo deles. Vejamos os exemplos que 
se seguem:

 (25) a) A menina magra comeu um gelado.
  b) O presumível homicida foi ouvido pelo tribunal.
 

“Magra”, em (25 a), reporta-se efectivamente a uma certa menina, 
enquanto o “presumível homicida” não se refere ao “homicida” real ou 
referencial. Este tipo de adjectivos não admitem gradação nem podem entrar 
em construções comparativas, na medida em que não indicam propriedades das 
entidades/objectos718, exprimindo, entre outros, valores ligados à quantificação e 
intensidade719.

Existem duas grandes subclasses dos adjectivos adverbiais: os adverbiais 
intensionais e os adverbiais eventivos ou circunstanciais. Segundo Violeta 
Demonte, os adjectivos intensionais modificam o conceito ou valor intensivo e 
não o objecto que o substantivo designa. Por outro lado, os eventivos referem-se, 
de acordo com a mesma autora,  aos “objetos o procesos en cuanto entidades que 
tienen lugar, y que porque tienen lugar acontecen en el tiempo, en el espacio y 
de una cierta manera”720. Os “adjectivos de dimensão física”, do tipo de “largo”, 

717  Violeta Demonte, “El Adjetivo: Clases y Usos. La Posición del Adjetivo en el Sintagma 
Nominal”, Ignacio Bosque e  Violeta Demonte, Gramática Descriptiva de la Lengua Española. 
Sintaxis Básica de las Clases de Palabras, vol. I, p. 139.

718  Cf. idem, ibidem, p. 139-140.

719  Para aprofundar esta matéria, ver Maria Helena Mira Mateus, Ana Maria Brito, Inês Duarte, 
Isabel Hub Faria e Sónia Frota, Gabriela Matos, Fátima Oliveira, Marina Vigário, Alina Villalva, 
Gramática da Língua Portuguesa, pp. 377 e ss.. 

720  Violeta Demonte, “El Adjetivo: Clases y Usos. La Posición del Adjetivo en el Sintagma 
Nominal”, in Ignacio Bosque e  Violeta Demonte, Gramática Descriptiva de la Lengua Española. 
Sintaxis Básica de las Clases de Palabras, vol. I, p. 205.
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“curto”, “longo”, podem ser utilizados, em certos contextos, como adjectivos de 
duração temporal quando se aplicam a nominalizações721 ou a objectos-evento. 
Observemos os exemplos de (26): 

(26) “numa prece curta”722, “longos diálogos”723, “curto lapso”724.

Se tomarmos o item “curta”, do contexto “prece curta”, verificamos que 
apresenta uma acepção diferente da construção “saia curta”. Assim, estamos 
perante duas acepções de um único adjectivo, logo trata-se da mesma categoria 
lexical que, todavia, tem aplicações diferentes. No primeiro caso, indica duração 
temporal e no segundo, propriedade física. Tal situação deve-se ao facto dos 
substantivos não nomearem apenas entidades individuais e objectos do mundo, 
mas também designarem acontecimentos e entidades que se situam num espaço 
e num tempo, porque são coisas que ocorrem e têm lugar725. Como se pode 
constatar, através dos exemplos expostos em (27), os adjectivos eventivos são, 
na sua maioria, variações dos adjectivos qualificativos, no entanto, devido ao 
contexto onde se encontram inseridos, desempenham funções distintas.

Como já foi referido, para além dos adjectivos adverbiais assinalarem a 
forma como a acção descrita pelo substantivo se realiza, advérbios de maneira, 
também podem desempenhar a função de modificar os aspectos temporais e 
situacionais do nome. Apreciemos os exemplos expressos em (27):

721  Para uma análise mais detalhada acerca da questão das nominalizações, cf., entre outros, 
Zeno Vendler, Adjectives and Nominalizations, Paris, Mouton, 1968.

722  Mário Cláudio, A Quinta das Virtudes, p. 177, negrito nosso.

723  Idem, ibidem, p. 177, negrito nosso.

724  Idem, ibidem, p. 251, negrito nosso.

725  Cf. Violeta Demonte, “El Adjetivo: Clases y Usos. La Posición del Adjetivo en el Sintagma 
Nominal”, Ignacio Bosque e  Violeta Demonte, Gramática Descriptiva de la Lengua Española. 
Sintaxis Básica de las Clases de Palabras, p. 205.
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(27)  a) “antigo capitão-mor”726, “velho casal”727, “velha garrafa de licor”728, 
“velho cravo”729, “os velhos guardiões”730, “nova tentativa”731, “nova chefe”732. 

  b) “indumentária nova”733.

O item “antigo” em (27 a), bem como os restantes deste grupo, modificariam 
o seu significado se ocorressem depois do nome. Deixaria de possuir uma 
acepção circunstancial e passaria a funcionar como qualificativo como acontece 
em (27 b). Assim, “nova” significa, neste último caso, que está em bom estado 
físico, no entanto, se a encontrássemos anteposta ao nome, já se reportaria a 
uma indumentária com uma existência temporal ainda reduzida, ou seja, peça de 
vestuário com pouco uso. Isto é, depois do nome, refere-se à propriedade inerente 
ao item em questão (idade/tempo)734. Porém, existem outros adjectivos eventivos 
cuja posição, antes ou depois do nome, não altera o significado da estrutura, como 
os exemplos de (28):

(28) “grossas lágrimas”735, “ombros larguíssimos”736, “neve grossa”737, “grossas 
lágrimas”738, “curtíssimo instante”739.

726  Mário Cláudio, A Quinta das Virtudes, pp. 93-94, negrito nosso.

727  Idem, ibidem, p. 166, negrito nosso.

728  Idem, ibidem, p. 151, negrito nosso.

729  Idem, Camilo Broca, 2.ª ed., Lisboa, Dom Quixote, 2007 [2006], p. 25, negrito nosso.

730  Idem, ibidem, p. 148, negrito nosso.

731  Idem, ibidem, p. 269, negrito nosso.

732  Idem, ibidem, p. 267, negrito nosso.

733  Idem, ibidem, p. 211, negrito nosso.

734  Os itens com a capacidade de (27 a) fazem parte do grupo dos adjectivos adverbiais, ao passo 
que os de (27 b) representam a classe dos adjectivos de idade/tempo, isto no quadro que figura um 
pouco mais adiante, ainda neste capítulo, a propósito da constituição das classes léxico-sintácticas 
dos adjectivos caludianos.

735  Mário Cláudio, A Quinta das Virtudes, p. 137, negrito nosso.

736  Idem, ibidem, p. 130, negrito nosso.

737  Idem, ibidem, p. 137, negrito nosso.

738  Idem, ibidem, p. 137, negrito nosso.

739  Idem, ibidem, p. 340, negrito nosso.
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Por seu turno, os adjectivos intensionais possuem duas subclasses: os 
modais e os marcadores da intensão ou referência. Observemos estes exemplos:

(29)  a)  Falsas dúvidas.
  b) “dúvidas falsas”740 / “falsas ametistas”741.

Ao dizermos, como em (29 a), que as “dúvidas” são “falsas”, estamos a 
verificar que há uma possibilidade do significado de “dúvidas” não se aplicar ao 
objecto mencionado. Ao passo que, em (29 b) o adjectivo “falsa” aponta uma 
propriedade da “dúvida”, não se referindo à maneira como o conceito se aplica 
ao referente742. Observemos agora os próximos contextos:

(30) “certo jovem”743, “uma certa alcoviteira”744, “como único lenitivo”745, “com uma 
certa opulência”746, “única hipótese”747.

Os adjectivos destacados em (30) indicam que os significados atribuídos 
por “jovem”, “alcoviteira”, “lenitivo”, “opulência” e “hipótese” se aplicam de 
uma forma muito própria ao objecto mencionado. Sendo assim, não podem ser 
atribuídos a outros possíveis candidatos a essa condição748. Estes itens não têm 
relação com a extensão dos termos, ou seja, com o objecto mencionado, mas 
estão ligados ao conceito aludido, ao valor intensivo deles749. Assim, em (29 a) 
estamos perante um adjectivo modal, ao passo que (30) integra itens marcadores 

740  Idem, ibidem, p. 213, negrito nosso.

741  Idem, Tocata para Dois Clarins, p. 118, negrito nosso.

742  Cf. Violeta Demonte, “El Adjetivo: Clases y Usos. La Posición del Adjetivo en el Sintagma 
Nominal”, Ignacio Bosque e Violeta Demonte, Gramática Descriptiva de la Lengua Española. 
Sintaxis Básica de las Clases de Palabras, vol. I, pp. 139-140.

743  Mário Cláudio, A Quinta das Virtudes, p. 214, negrito nosso.

744  Idem, ibidem, p. 95, negrito nosso.

745  Idem, ibidem, p. 95, negrito nosso.

746  Idem, ibidem, p. 43, negrito nosso.

747  Idem, ibidem, p. 67, negrito nosso.

748  Cf. Violeta Demonte, “El Adjetivo: Clases y Usos. La Posición del Adjetivo en el Sintagma 
Nominal”, Ignacio Bosque e Violeta Demonte, Gramática Descriptiva de la Lengua Española. 
Sintaxis Básica de las Clases de Palabras, vol. I, p. 207.

749  Cf. idem, ibidem, p. 205.
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da intensão ou referência. Convém explicar que os adjectivos modais utilizam- 
-se para “expresar la necesidad o la posibilidad de ciertas relaciones (novia, 
pacto) y acontecimientos: posible novia, probable invasión”750. Estes adjectivos 
encontram-se sempre antepostos ao nome que modificam. Porém, vejam-se os 
seguintes contextos:

 (31)  a) “É possível que talvez nunca prestasses um serviço a uma árvore, 
como se presta a um semelhante!” 751

        b) “Não era possível! Só carpinteiros, com alavancas!”752

O adjectivo “possível” encontra-se em ambos os exemplos de (31) em 
posição predicativa. Na primeira estrutura, (31 a), o sujeito falante parece 
acreditar na eventualidade de alguém nunca ter praticado uma determinada acção 
em benefício das árvores (da natureza). “Possível” não apresenta um significado 
epistémico, já que o emissor apenas sugere, através desse vocábulo, que alguém 
pode nunca ter desenvolvido uma determinada tarefa. Sendo assim, apesar de 
se encontrar em contexto predicativo, estamos perante um adjectivo intensional 
modal, onde o significado do mesmo é transmitido ao sujeito da frase através 
de um verbo. Na segunda, o lexema “possível” é usado como coadjuvante de 
uma expressão de revolta, exclamação e perplexidade. Em termos semânticos, 
é quase parafraseável por: não acredito que possa ser verdade! Mais ainda, 
estes tipos de adjectivos não admitem graduação, nem entram em construções 
comparativas. Como tal, não podemos dizer: * O Nelson Afonso é mais possível 
vencedor do que o Jorge Miguel. Esses contextos não são viáveis, na medida em 
que não designam propriedades das entidades às quais se referem. Alguns dos 
adjectivos, que acabámos de estudar, têm uma relação muito próxima com os 
advérbios modais epistémicos como possivelmente, alegadamente, daí o facto de 
se denominarem adjectivos intensionais modais.       

Já os adjectivos intensionais ou marcadores do valor intensivo ou referência 
possuem construções que podem orientar a interpretação face à unidade, 
singularidade e compacidade do referente, convertendo quase uma descrição num 
designador rígido, em nome próprio. Pelo exposto, se percebe, que estas formas 

750  Idem, ibidem, p. 206.

751  Eça de Queirós, A Cidade e as Serras, Lisboa, Livros do Brasil, 2000, p. 103, negrito nosso.

752  Idem, ibidem, p. 37, negrito nosso.
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léxicas podem denominar-se restritivas753. São caso disso as unidades antepostas 
como: único, próprio, principal, mesmo, específica, exacta, determinada e certa. 
Retirámos ainda, do corpus em análise, os seguintes exemplos:

(32) “uma certa alcoviteira”754, “como único lenitivo”755, “com uma certa opulência”756, 
“única hipótese”757, “única revista”758, “certa noite”759.

Como podemos observar, através desta pequena amostra, existem várias 
construções claudianas com o adjectivo “único” e “certa”, principalmente em 
contexto pré-nominal. Pospostos, assumem outros significados, senão vejamos:

(33)  a) Certa alcoviteira / “puros argumentos”760.
  b) Ideia certa / argumentos puros

O significado do primeiro exemplo da construção (33 a) aponta para 
uma pessoa não identificada. “Certa” é, por conseguinte, parafraseável por 
determinada. Quanto ao lexema “puro” significa, neste primeiro caso, que se 
trata apenas de um argumento e nada mais do que isso. O item “certa” em (33 b) é 
usado no sentido de correcta, por oposição a errada. Tal como o vocábulo “puro”, 
da mesma alínea, é usado na acepção de verdadeiro, genuíno.

Por outro lado, existem ainda itens pertencentes à subclasse dos adjectivos 
intensionais, mas que possuem uma capacidade distinta daquela que acabámos 
de estudar em (33). Referimo-nos concretamente àquelas formas linguísticas 
que orientam a interpretação face à exaustividade da referência, evitando que a 
acepção correspondente se aplique ao referente com todas as suas consequências. 
Outra característica de alguns destes adjectivos consiste, tal como os seus 

753  Cf. Violeta Demonte, “El Adjetivo: Clases y Usos. La Posición del Adjetivo en el Sintagma 
Nominal”, Ignacio Bosque e Violeta Demonte, Gramática Descriptiva de la Lengua Española. 
Sintaxis Básica de las Clases de Palabras, vol. I, p. 207.

754  Mário Cláudio, A Quinta das Virtudes, p. 95, negrito nosso.

755  Idem, ibidem, p. 95, negrito nosso.

756  Idem, ibidem, p. 43, negrito nosso.

757  Idem, ibidem, p. 67, negrito nosso.

758  Idem, Tocata para Dois Clarins, p. 107, negrito nosso.

759  Idem, A Quinta das Virtudes, p. 107, negrito nosso.

760  Idem, ibidem, p. 208, negrito nosso.
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correlatos adverbiais, no desempenho de um papel focalizador, uma vez que o 
conceito ou valor intensivo que alteram se aplica de uma forma muito restrita 
ao objecto visado, deixando, assim, de fora outros potenciais merecedores de tal 
acepção761. São exemplo disso as construções de (34 a). Estes adjectivos também 
se antepõem sempre, por isso, quando surgem em posição pós-nominal, são 
formas qualificativas homófonas, como as que se encontram em (34 b).  

(34)  a) “mera alegria”762,“verdadeiro reflexo”763 / “verdadeiros nobres”764 /  
“pura recordação”765.
  b) Nobres verdadeiros / Pérolas verdadeiras, pele pura.

Para além dos já descritos, encontramos, no corpus em análise, itens que, 
devido ao contexto em que ocorrem766, são por nós considerados adjectivos 
adverbais, não-predicativos767, como os que se encontram nesta passagem: 

(35) “com o rio, majestático e minéreo, a correr”768.

Como se pode ver, as unidades destacadas em (35) encontram-se entre 
vírgulas, depois de um substantivo e antes de um verbo. No entanto, podemos, sem 
desvirtuar o significado da frase, deslocar estes adjectivos para depois do verbo 
“correr”, dando origem à estrutura “com o rio a correr majestático e minéreo”, 
e, neste seguimento, parafraseá-los pelos advérbios de modo equivalentes, 
materializando-se na construção que se segue: “o rio a correr majestática e 

761  Cf. Violeta Demonte, “El Adjetivo: Clases y Usos. La Posición del Adjetivo en el Sintagma 
Nominal”, Ignacio Bosque e  Violeta Demonte, Gramática Descriptiva de la Lengua Española. 
Sintaxis Básica de las Clases de Palabras, vol. I, p. 207.

762  Mário Cláudio, Tocata para Dois Clarins, p. 107, negrito nosso.

763  Idem, ibidem, p. 44, negrito nosso.

764  Idem, ibidem, p. 162, negrito nosso.

765  Idem, A Quinta das Virtudes, p. 159, negrito nosso.

766  Sobre este assunto, ver, já em seguida, a apresentação dos contextos sintácticos em que 
ocorrem os adjectivos claudianos e a respectiva explicação de cada um deles.

767  Esta é a terminologia que resolvemos adoptar para estes itens, visto que nos contextos em 
causa são usados como adjectivos, apesar de possuírem valor adverbial. Ignacio Bosque prefere 
chamar-lhes “ADVERBIOS ADJETIVALES” (Ignacio Bosque, Las Categorías Gamaticales. 
Lingüística 11, p. 130).

768  Mário Cláudio, A Quinta das Virtudes, p. 20, negrito nosso.
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minereamente”. Tal situação acontece porque os adjectivos em apreço, neste 
contexto sintáctico, possuem a capacidade de modificar a acção expressa pelo 
verbo, característica que está tradicionalmente consagrada à classe gramatical 
dos advérbios. Por fim, é de referir que “majestático e minéreo” concordam em 
género e número com o sujeito da frase, “o rio”. Na realidade, a propriedade 
concordância revela-se altamente porveitosa,  senão vejamos mais alguns 
exemplos: 

(36)  a) A  Lídia fala claro. *A Lídia fala clara. 
         b) A Maria José sorri tranquila. *A Maria José sorri tranquilo.

De facto, depreendemos que, ao não concordar com o sujeito feminino, 
“Lídia”, “claro” é um advérbio em (36 a). O mesmo não se verifica em (36 b), já 
que existe concordância entre o sujeito “Maria José” e o adjectivo “tranquila”, 
embora este último se possa parafrasear por um advérbio de modo do tipo de 
“tranquilamente” sem desvirtuar a correcção e até o significado da frase. Aos itens 
com o tipo de comportamento sintáctico de (36 b), damos o nome de adjectivos 
adverbiais (contexto não-predicativo/adverbial).

Em suma, além da mencionada posição não-predicativa/adverbial, 
encontramos, na obra em estudo, as seguintes posições adjectivais: pré-nominal, 
pós-nominal, adjunto adnominal à distância, predicativa com os verbos ser e 
estar769, predicativa com verbos para-copulativos e adjectivo SN. E passamos, de 
imediato, a apresentar, para cada uma delas, um exemplo:

 (37)    a)  “com o rio, majestático e minério, a correr”770.
  b) “boa gente”771.
  c) “chapéu alto”772. 

769  A este respeito, veja-se, entre outros, Antonio Vañó-Cerdá, Ser y Estar + Adjetivos. Un 
Estudio Sincrónico y Diacrónico, Guter Narr Verlag, Tübingen, 1982; Ricardo Nava Ruiz, Ser 
y Estar-Estudio Sobre el Sistema Atributivo del Español, Filosofia y Letras, tomo XVII, nr.º 3, 
Salamanca, Ivssv Senatvs Vniversitatis Edita, 1963; Violeta Demonte, “Semántica y Sintaxis de 
las Construcciones con ‘Ser’ y ‘Estar’”, Revista Española de Lingüística, Madrid, Órgano de la 
Sociedad Española de Lingüística, 1979.

770  Mário Cláudio, A Quinta das Virtudes, p. 20, negrito nosso.

771  Idem, ibidem, p. 253, negrito nosso.

772  Idem ibidem, p. 146, negrito nosso.
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  d) “Eram rendas do véu de uma noiva pretérita, crestadas e rotas nos 
aranhiços imensos”773; “produtos de vindima, verdes brancos e tintos, que possuíam 
um pique de solo granítico, finos, licorosos e aveludados, que se guardavam”774.
  e) “Eram os ofícios, genuínos”775.
  f) “estava repleta”776.
  g) “permanecia acorrentado”777.
  h) “tão refractária a postura”778.

A posição dos adjectivos destacados em (37 a) acabou de ser analisada em 
(35). Quanto aos contextos pré e pós-nominal, como atestamos em (37 b e c), 
são os que se referem à colocação do adjectivo antes ou depois do substantivo. 
A posição de adjunto adnominal à distância, visível em (37 d), diz respeito aos 
adjectivos que são deslocados para longe da área do substantivo. Os contextos 
predicativos com os verbos copulativos ser e estar, apreciados em (37 e e f), 
reportam-se à utilização do adjectivo em contexto pós-verbo. Deste modo, a 
qualidade expressa pelo adjectivo chega ao substantivo por intermédio dos verbos 
ser ou estar, tornando-se a estrutura fraseológica completa na companhia do 
adjectivo. Outro tanto se pode dizer em relação aos adjectivos para-copulativos, 
indicados em (37 g), na medida em que assumem as mesmas propriedades dos 
copulativos. Para terminar, atentemos ainda no contexto adjectivo SN, exposto 
em (37 h). Neste caso, encontramos o adjectivo “refractária” anteposto ao SN 
composto por “a postura”.

No que concerne ao emprego do adjectivo e às funções sintácticas que 
desempenha na frase, necessitamos, novamente, de esclarecer algumas questões 
que se prendem com a terminologia. O adjectivo pode, de acordo com a relação 
que estabelece entre dois termos na estrutura fraseológica, desempenhar as 
funções sintácticas de adjunto adnominal e de predicativo. Conforme nota 
Casteleiro779, na gramática tradicional, e até mesmo em estudos de gramática 
transformacional, os adjectivos em posição “pós-cópula”, quando a qualidade 

773  Idem ibidem, p. 94, negrito nosso.

774  Idem ibidem, p. 87, negrito nosso.

775  Idem ibidem, p. 94, negrito nosso.

776  Idem ibidem, p. 94, negrito nosso.

777  Idem ibidem, p. 107, negrito nosso.

778  Idem ibidem, p. 21, negrito nosso.

779  Cf. João Malaca Casteleiro, Sintaxe Transformacional do Adjectivo. Regência das 
Construções Completivas, p. 133.
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traduzida pelo adjectivo é transmitida ao substantivo através de um verbo, são 
denominados “atributivos”. Assim, exprimem um atributo780 do sujeito, como em: 

(38) A Sofia Maria é bonita.

Já os adjectivos em posição “adnominal” são apelidados, segundo o mesmo 
especialista, de “epítetos”. Nestes contextos, o adjectivo liga-se ao substantivo 
sem necessitar de qualquer intermediário, podendo vir anteposto ou posposto ao 
núcleo do SN, como por exemplo:

(39) A pobre menina ficou assustada. A menina pobre ficou assustada781. 

Para outros linguistas como Bolinger782, os adjectivos “atributivos” 
encontram-se na posição “adnominal”, os “predicativos”, na posição “pós- 
-cópula”. Sobre esta matéria Levi diz: 

“The traditional terms attribute adjective and predicate adjective are ambiguous 
between a reading with respect to syntactic position and a reading with respect to 
semantic function […]. However, we shall see below that adjectives in ‘attributive 
position’ are not necessarily semantically attributive, while certain adjectives in 
‘predicative position’ are not directly predicative either”783.  

Este estudioso, engenhosamente, desvelou a questão fulcral e que se 
prende tão-somente com o ponto de vista da análise perpetuada. É óbvio que uma 
interpretação realizada com base em critérios semânticos ou motivos sintácticos 
não poderá obter os mesmos resultados. Cada perspectiva de apreciação da língua 
leva à consecução de resultados dissemelhantes. Em linguística é muito comum 
apreciarmos certas dificuldades decorrentes das situações abaixo expostas: 

780  Para aprofundar esta matéria, veja-se A la Recherche de l’Attribut, sous direction de M.-M de 
Gaulmyn et S. Rémi-Giraud, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1991.

781  Cf. Celso Cunha e Lindley Cintra, Nova Gramática do Português Contemporâneo, 17.ª ed., 
Lisboa, p. 263.

782  Cf. Dwight Bolinger, “Adjectives in English: Attribution and Predication”, in Língua n.º 18, 
1967, pp. 1-34.

783  Cf. Judith Levi, The Syntax and Semantics of Nonpredicating Adjectives in English, 
Reproduced by The Indiana University Linguistics Club, Indiana, 1976. 
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(40)  a) Os Lusíadas são uma obra de referência. Os Mais são uma obra 
intemporal. 
  b) Os Lusíadas é uma obra de referência. Os Maias é uma obra 
intemporal.

A questão que habitualmente se coloca é quais destas estruturas 
deverão ser utilizadas (40 a) ou (40 b). A resposta é óbvia, estando, portanto,  
subordinada aos critérios que são tidos em conta. As frases (40 a) são construídas 
tendo em consideração os critérios sintácticos, uma vez que há uma concordância 
sintáctica em número entre o sujeito da frase “Os Lusíadas” e o predicado “são 
uma obra de referência”. Já as frases (40 b) são formadas com base em critérios 
semânticos, na medida em que o verbo “ser” concorda com um suposto sujeito 
singular “a obra”. Aqui, “Os Lusíadas” são vistos como uma unidade, no sentido 
de o “livro”. 

Posto isto, estamos em condições de afirmar que quando a gramática 
tradicional considera como adjectivos atributivos aqueles que se apresentam em 
posição pós-cópula, fá-lo tomando a semântica como referência, ao passo que 
Bolinger, ao denominar os adjectivos que se encontram na posição pós-cópula de 
predicativos, segue, sem dúvida, uma perspectiva sintáctica. Ademais, também 
é um facto que há adjectivos que se encontram em contexto predicativo/pós- 
-cópula, mas não podem ser considerados como tal, visto que não possuem função 
semântica predicativa conforme Levi nota. Vejamos mais estes exemplos: 

(41)  a)   É possível que a crueldade do destino seja fulminante.
  b)  A desvalorização das provas é provável/possível. 

Nestes casos estamos perante adjectivos modais que apenas parecem 
aceitar, como sujeito, substantivos deverbais abstractos ou frases, não implicando, 
deste modo, a atribuição de qualquer qualidade. Atentemos ainda no exemplo que 
se segue:   

(42) “Igreja paroquial”784.

Em (42) o adjectivo, apesar de se encontrar em posição adnominal ou 
atributiva, não expressa um atributo do nome “igreja”. Desempenha, pelo contrário, 
uma função determinativa ou de relação. Posto isto, torna-se bastante visível a 
ambiguidade da designação “adjectivo atributivo” que, para uns, significa posição 

784  Mário Cláudio, A Quinta das Virtudes, p. 128, negrito nosso.
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pós-cópula e, para outros, posição adnominal. Assim, os adjectivos que aceitam 
a posição pós-cópula também admitem a posição adnominal. Por conseguinte, 
adoptámos, na senda de Casteleiro, para os itens que permitem a posição pós- 
-cópula a terminologia de adjectivos-predicativos e para os que não aceitam a 
posição pós-cópula, consentindo, ao invés, a posição adnominal, optámos pela 
designação de não-predicativos. Por vezes, podemos ainda utilizar a terminologia 
de epítetos para os itens que se encontram em adjunto adnominal785. 

Posto isto, pretendemos, nas próximas páginas, resolver mais algumas 
ambiguidades, socorrendo-nos, para tal, de exemplos, na sua grande maioria, 
retirados da obra de Mário Cláudio. Na senda de Casteleiro, adoptámos o 
termo “adjectivos-nomes” para as unidades que, em certos contextos, se tornam 
híbridas, isto devido às particularidades de índole distribucional e, noutros casos, 
de natureza semântica. Acontece que a expressividade necessária para alcançar 
certos efeitos estilísticos leva, alguns autores, a usarem certos vocábulos de uma 
forma inédita, imprimindo uma “cor, matiz e tonalidade à expressão”786. Daí que, 
frequentemente, nos apercebamos de algumas alterações e desvios na aplicação 
ou utilização dita usual dos lexemas. Por vezes, vocábulos originariamente 
pertencentes a uma determinada classe gramatical podem vir a ser usados, em 
certos contextos, como pertencentes a outra categoria distinta, sem que haja 
qualquer alteração denominativa ou no seu lema. Isto é possível devido a um dos 
múltiplos processos de criação e renovação lexicais: a conversão. Vejamos os 
seguintes exemplos: 

(43)  a) O Alexandre é um grande amigo. 
  b) O coração amigo voltou a bater. 

Facilmente verificamos que o lexema “amigo” pertence a classes 
gramaticais diferentes: na frase (43 a) é um substantivo, ao passo que na (43 
b) é um adjectivo. Essa mudança de paradigma gramatical não se prende com 
o acréscimo de um sufixo derivativo, logo estamos perante um processo de 
conversão ou de derivação imprópria, como prefere apelidar Mário Vilela787, 

785  Cf. João Malaca Casteleiro, Sintaxe Transformacional do Adjectivo. Regência das 
Construções Completivas, e Joaquim Fonseca, Estudos de Sintaxe-Semântica e Pragmática do 
Português, Colecção Linguística, pp. 7-32.

786   Ernesto Guerra da Cal, Língua e Estilo de Eça de Queirós, 4.ª ed., Coimbra, Livraria 
Almedina, 1981, p. 138.

787  Cf. Mário Vilela, Estudos de Lexicologia do Português, p. 61. 
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uma vez que não existe qualquer alteração da unidade lexical. Este recurso, a 
par de tantos outros que temos ao nosso dispor, os quais já abordámos, permitem 
uma constante dinâmica da língua. Concordamos, então, com Casteleiro quando 
salienta a importância do contexto em que ocorrem, pois estes dados sintácticos 
podem ser determinantes na catalogação das palavras. Colocamos os itens 
sublinhados e incluídos em (44 a e b) na subclasse dos “adjectivos-nomes”, 
visto que podem ser manuseados quer como adjectivos quer como substantivos. 
Atentemos, então nos exemplos que se seguem: 

 (44)  a) A professora amiga deu um bom conselho. 
  b) “o amigo canino de Maria”788.

Em (44 a) “amiga” funciona como adjectivo; enquanto em (44 b) emprega-
se como substantivo. Para além do “adjectivo-nome” “amigo”, possuímos, como 
se pode calcular, muitos outros casos como os que encontramos em (45): 

 (45)  a) “um velhinho, magríssimo e cego”789.
  b) “pobre utensílio”790,  “nosso  pobre doentinho”791, “numa velha 
garrafa”792, “um pobre diabo”793.

Como se percebe, em (45 a), “velho” é substantivo, ao passo que, em 
(45 b), “velha” e “pobre” são adjectivos. Por outro lado, existem ainda outros 
casos de lexemas que ora são usados como advérbios, ora são manuseados como 
adjectivos. Se tivermos em atenção os exemplos de (46), facilmente percebemos 
que as unidades lexicais destacadas em (46 a) são advérbios, enquanto a de (46 
b) é um adjectivo e a de (46 c) um substantivo. Vejamos, por conseguinte, os 
mencionados contextos:

788  Mário Cláudio, A Quinta das Virtudes, p. 22, negrito nosso.

789  Idem, ibidem, p. 96, negrito nosso.

790  Idem, ibidem, p. 152, negrito nosso. 

791  Idem, ibidem, p. 178, negrito nosso.

792  Idem, ibidem, p. 152, negrito nosso.

793  Idem, ibidem, p. 107, negrito nosso.
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 (46)  a) ““meio derruídos”794, “com um jeito acertado e  meio acrobático”795.
  b) A meia gazeta.
  c) A meia de leite é muito boa.
  b) A chefe nova / Os guardiões velhos. 

Outra problemática que devemos, na medida do possível, esclarecer 
prende-se com os critérios que determinam a inclusão ou exclusão dos particípios 
passados como adjectivos. Esta questão foi já bastante estudada e deu lugar a 
diferentes interpretações e soluções. A título exemplificativo, Nebrija, seguindo 
estritamente a tradição das gramáticas latinas clássicas, chegou mesmo a 
considerar os particípios passados como uma categoria independente que deveria 
ser acrescentada à lista tradicional de classes de palavras e não ser concebida 
como parte integrante da classe dos adjectivos ou dos verbos796. Outros, como 
Rocha Lima797, Cunha e Cintra798, Matoso Câmara799 consideram, de um modo 
geral, o particípio como adjectivo.

Já Casteleiro mostra mais reservas acerca da referida classificação, 
apresentando uma descrição bastante completa sobre as propriedades que 
aproximam e distinguem os particípios passados dos adjectivos, demonstrando 
que nem todos eles funcionam como adjectivos800. Depois de analisar uma série 
de propriedades sintácticas que os particípios partilham com os adjectivos, 
conclui que, ao contrário do que fazem alguns autores, não se pode atribuir, 
de um modo geral, ao particípio passado a designação de adjectivo verbal801. 
Através da exploração de vários exemplos, pôde comprovar que, por um lado, há 

794  Idem, ibidem, p. 264, negrito nosso.

795  Idem, ibidem, p. 92, negrito nosso.

796  Cf. António Nebrija, Gramática Castellana, texto establecido Sobre la ed. “princeps” de 
1492 por Pascual Galindo y Luis Ortiz Muñoz con introducción, notas y facsímil; prólogo, José 
Ibáñez Martín, Madrid (Edición de la Junta del Centenario), 1946.

797  Cf. Rocha Lima, Gramática Normativa da Língua Portuguesa, 18.ª ed., Rio de Janeiro, 
Livraria José Olympio, 1975, p. 91.

798  Cf. Celso Cunha e Lindley Cintra, Nova Gramática do Português Contemporâneo, 17.ª ed., 
Lisboa, p. 457. 

799  Cf. J. Matoso Câmara, Estrutura de Língua Portuguesa, Petrópolis, Editora Vozes Limitada, 
1970, p. 93.

800  Cf. João Malaca Casteleiro, Sintaxe Transformacional do Adjectivo. Regência das 
Construções Completivas, pp. 69-102.

801  Cf. idem, ibidem, p. 83.
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muitos particípios passados que se comportam como adjectivos, já que contêm 
grande parte das propriedades distribucionais destes, existindo, no entanto, 
outros que não possuem as propriedades sintácticas dos adjectivos. Pertencem 
ao primeiro grande grupo os particípios passados que apresentam, entre outras, 
as propriedades: predicativa (ou pós-cópula) e adnominal (pós-nominal e/ou pré- 
-nominal); no segundo grupo cabem os particípios que não se comportam como 
adjectivos e, por conseguinte, não aceitam as propriedades que acabámos de 
enunciar. Geralmente, encontram-se neste último conjunto um grande número de 
verbos intransitivos e pronominais802.  

A segunda grande conclusão, adiantada por Casteleiro, prende-se com 
uma distinção que faz ao nível dos particípios que podem funcionar como 
adjectivos. Com efeito, existem dois grupos distintos: o dos particípios passados 
predicativos que admitem o contexto pós-cópula, e são a grande maioria, e o 
dos particípios passados não predicativos que não aceitam aquele contexto, mas 
ocorrem na posição pós-nominal. O mencionado linguista apresenta ainda o caso 
dos particípios passados de certos verbos existenciais do tipo: “acontecido”, 
“ocorrido”, “sucedido”, entre outros803. De seguida, salienta as principais 
diferenças entre os particípios passados e os adjectivos, com base no critério 
sintáctico, deixando de lado a questão da derivação morfológica804. Volvidos mais 
alguns exemplos, conclui que o emprego como adjectivo dos particípios passados 
dos verbos transitivos é derivado de forma natural, no fundo, a partir destes e por 
meio de Transformação Passiva. Logo depois, explica como é que os particípios 
passados de certos verbos intransitivos e pronominais funcionam como adjectivos, 
uma vez que não é possível a existência de derivação nestes casos. Após mais uma 
série de exemplos, e respectivas explicações, apercebe-se de que os particípios 
passados intransitivos dos verbos, que funcionam como adjectivos e que são 
considerados no léxico como “/resultativos/”, surgem introduzidos no contexto 
“pós-estar” pelas regras de base805. Finalmente, apresenta duas listas, a primeira 
onde constam os particípios passados dos verbos intransitivos e pronominais 
intrínsecos que podem funcionar como adjectivos (“Lista A”); a segunda onde 

802  Cf. idem, ibidem, p. 83.

803  Cf. idem, ibidem, p. 83.

804  Cf. idem, ibidem, pp. 83-102.

805  Cf. idem, ibidem, p. 101.
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expõe os particípios passados de verbos intransitivos e pronominais intrínsecos 
que não podem funcionar como adjectivos (“Lista B”)806. 

Esclarecidas estas questões, estamos em condições de apresentar as classes 
léxico-sintácticas dos adjectivos claudianos, à semelhança do que fizemos numa 
outra ocasião com os adjectivos queirosianos807, na medida em que possuem 
bastantes contiguidades. É sabido que existem inúmeras classificações dos 
adjectivos qualificativos, baseadas em critérios sintácticos808, semânticos809 e 
morfológicos810. São estudos muito variados e, naturalmente, com obtenção de 
resultados diversificados. No presente trabalho, optámos por distribuir, de acordo 
com Dixon811, os adjectivos claudianos pelas seguintes áreas léxico-sintácticas: 

a) dimensão (dimension) – Exemplos: “gigantesca gaiola” – Camilo Broca, p. 
20, “largas passadas” – Camilo Broca, p. 31, “funda cisterna” – Amadeo, p. 
20, “infinda gratidão” – Tocata para Dois Clarins, p. 41, “calças compridas” – 
Tocata para Dois Clarins, p. 114, sublinhado nosso em todos os casos.

b) velocidade (speed) – Exemplos: “lentíssima confiança” – Ursamaior, p. 27, 
“responso rápido” – A Quinta das Virtudes, p. 261, sublinhado nosso em todos 
os casos.

c) propriedades físicas (physical property) – Exemplos: “mulher trigueira” – 
Camilo Broca, p. 24, “água açucarada”– Camilo Broca, p. 33, “mudo aplauso” 
– Camilo Broca, p. 35, sublinhado nosso em todos os casos. 

d) cor812 (colour) – Exemplos: “manhã claríssima”– Camilo Broca, p. 20,  “camurça 
branca” – Camilo Broca, p. 25, “anjos azulíneos” – A Quinta das Virtudes, p. 20, 

806  Cf. idem, ibidem, pp. 147-154.

807  Cf., Carla Sofia Gomes Xavier, A Adjectivação em A Cidade e as Serras de Eça de Queirós, 2 
vols., dissertação de mestrado, Covilhã, Departamento de Letras da Universidade da Beira Interior, 
2003.

808  Cf. M. A Lucas. “The Syntactic Classes of Antenominal Adjectives in English”, in Língua, 
1975, pp. 155-171.

809  Cf. Rodolfo Lenz, La Oración y sus Partes, Madrid, Publicaciones de la RFE, 1935.

810  Cf. Julio Calvo Pérez, Adjetivos Puros: Estructura Léxica y Topología, Valencia, Universidad 
de Valencia, 1986. 

811  Cf. Robert Malcolm Ward Dixon, Where Have All The Adjectives Gone? And Other Essays 
in Semantic And Syntax, Linguistics, Berlin- New York- Amsterdam, Mouton Publishers, 1982, pp. 
19-80.

812  A par das cores apresentadas de uma forma usual, digamos assim, podemos encontrar uma 
panóplia de adjectivos altamente expressivos. De facto, à semelhança de Cesário Verde, também em 
Mário Cláudio a identidade dos adjectivos de cor “deriva muitas vezes de qualidades que pertencem 
a outras percepções sensoriais – o tacto, por exemplo, no que diz respeito à temperatura ou textura 
da cor” (Alexandre Pinheiro Torres, A Paleta de Cesário Verde, Lisboa, Caminho, 2003, p. 30).



183

“corpete adamascado – A Quinta das Virtudes, p. 26, “território verdíssimo” – A 
Quinta das Virtudes, p. 45, “verniz vermelhuço” – Ursamaior, p. 63, “horizonte 
arroxeado” – Tocata para Dois Clarins, p. 87, “veludo negro” –Tocata Para dois 
Clarins, p. 87, sublinhado nosso em todos os casos.

e) avaliativos (value) – Exemplos: “personalidade atrabiliária, ou perniciosa” – 
Camilo Broca, p. 23, “infância perfeita” – Camilo Broca, p. 49, “efeito viscoso, 
opalescente, fortemente aromático” – Amadeo, p. 33 “cidadãos saudáveis” – 
Tocata para Dois Clarins, p. 92, “finíssima teia” – A Quinta das Virtudes, p. 232, 
sublinhado nosso em todos os casos.

f) propensão humana – Exemplos: (human propensity) “cavalheiro humorado” – 
Guilhermina, p. 21, “piedosos amigos” – A Quinta das Virtudes, p. 110, “homem 
maduro” – A Quinta das Virtudes, p. 257, sublinhado nosso em todos os casos. 

Para além disso, ampliámos um pouco mais o grupo dos adjectivos de 
idade, criado por Dixon, acrescentando a esse termo um outro: o de tempo. Assim, 
conseguimos abarcar, neste grupo, um maior número de termos relacionados 
com esta propriedade temporal. Por conseguinte, em vez dos adjectivos de idade 
de Dixon, e aumentando, desta forma, um pouco mais a abrangência da classe, 
considerámos os adjectivos de:

g) idade/tempo – Exemplos: “rapidíssimo golpe” – Camilo Broca, p. 18, 
“incessantes novenas” – Camilo Broca, p. 31, “choro moroso” – A Quinta das 
Virtudes, p. 132, “indumentária nova” – A Quinta das Virtudes, p. 211 “ancestral 
judaísmo” – A Quinta das Virtudes, p. 216, “reuniões sazonais” – A Quinta das 
Virtudes, p. 231, sublinhado nosso em todos os casos.

Porém, visto que estes grupos não eram suficientes para catalogarmos os 
inúmeros e distintos tipos de itens que ocorrem no corpus textual em estudo, 
e ainda à semelhança do que fizemos no âmbito dos adjectivos queirosianos, 
acrescentámos aos qualificativos os adjectivos de:

h) estado ou situação – Exemplos: “gaivota morta” – Camilo Broca, p. 21, 
“sobrescritos lacrados” – Camilo Broca, p. 54, “batentes trancados” – Camilo 
Broca, p. 33, “leque rente” – Camilo Broca, p. 33, “chapéu de feltro encasquetado” 
– Tocata para Dois Clarins, p. 92, “navios ancorados” – A Quinta das Virtudes, 
p. 163, sublinhado nosso em todos os casos.

i) metafóricos – Exemplos: “teclas nervosíssimas” – A Quinta das Virtudes,  
p. 220, “benévola solidão” – A Quinta das Virtudes, p. 223, “bigode murcho” – A 
Quinta das Virtudes, p. 224, sublinhado nosso em todos os casos. 
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Adoptámos, por conseguinte, uma taxinomia mais alargada813, na medida 
em que, tal como Navas Ruiz, embora este os apelide de “clasificadores”, 
acrescentámos também a esta já vasta colecção os adjectivos relacionais. 
Contudo, a lista somente ficaria completa com a inclusão de mais dois grupos, os 
gentílicos e os adverbiais:

j) relacionais – Exemplos: “engenho pombalino” – Camilo Broca, p. 21, “escola 
primária” – Amadeo, p. 26, “padre comissário” – A Quinta das Virtudes, p. 67, 
“mal gálico” – A Quinta das Virtudes, p. 73, “classe média” – A Quinta das 
Virtudes, p. 220, “toada maternal” – A Quinta das Virtudes, p. 257, sublinhado 
nosso em todos os casos. 

k) gentílicos814 – Exemplos: “povoado transmontano” – Camilo Broca, p. 23, 
“filósofos gregos” – Tocata para Dois Clarins, p. 113, “cigarros americanos” 
– Tocata para Dois Clarins, p. 116, “gens lusitana” – A Quinta das Virtudes, p. 
218, “condição humana” – A Quinta das Virtudes, p. 226, sublinhado nosso em 
todos os casos.

l) adverbiais – Exemplos: “antigo coelho” – Camilo Broca, p. 18, “velho cravo” 
– Camilo Broca, p. 25, “verdadeiro reflexo” – Tocata para Dois Clarins, p. 44, 
sublinhado nosso em todos os casos.

Desta forma, entendemos que os adjectivos claudianos ocorrentes nas obras 
determinadas podem ser enquadrados nestes doze grupos acima enunciados. 
Como se deve compreender, dada a extensão do corpus utilizado para esta 
pequena amostragem, seria complicado, no âmbito deste trabalho, efectuamos 
o tratamento sistemático, a fim de respondermos a certas questões como: quais 
os adjectivos mais utilizados ou quais destes grupos acolhem maior número de 
unidades lexicais, apurando todos os porquês passíveis de estudo. De qualquer 
modo, mesmo sem estatísticas e programas informáticos, acreditamos, até pela 
sua abrangência, que, dos grupos elencados, aquele que poderá acolher maior 
número de ocorrências será, eventualmente, o item avaliativos. Seja como for, 
a presente moldura de adjectivos ajuda a demonstrar a riqueza, a diversidade 
e as amplitudes de longo alcance, temática e sintáctica, do uso desta classe de 
palavras em Mário Cláudio.

813  Usámos, à semelhança de Navaz Ruiz, uma taxinomia bastante abrangente (Ricardo Navaz 
Ruiz, Ser y Estar: El Sistema Atributivo del Español, Salamanca, Almar, 1963).

814  A este propósito, consultar, entre outros, Graça Maria Rio-Torto, “Morfologia dos Adjectivos 
Étnicos”, in Morfologia Derivacional. Teoria e Aplicação ao Português, Colecção Linguística, 
Porto, pp. 223-243.
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Estabelecida a distinção entre as classes dos adjectivos e as dos substantivos, 
desfeitas muitas ambiguidades e apreciada a classe dos adjectivos, parece-nos que 
ainda nos resta um curto espaço, desta feita, destinado a alguns considerandos, 
embora sobejamente conhecidos, sobre a classe dos substantivos. Com efeito, 
sabemos que, nas línguas flexivas como é o caso do português, a estrutura interna 
do substantivo815 consiste, grosso modo, na “combinação de um signo lexical 
expresso pelo radical com signos morfológicos expressos por desinências e 
alternâncias, ambos destituídos de existência própria fora dessa combinação”816. 
Ademais, a categoria dos substantivos é, no âmbito da classe aberta de palavras, 
aquela que comporta o maior número de unidades. Como tal, Margarita Correia 
repara que, se para as outras classes é importante a descrição da estrutura 
interna através da diferenciação das distintas subclasses que as compõem, para 
os substantivos essa tarefa torna-se ainda mais imprescindível817. Deste modo, 
de acordo com os critérios de natureza lógico-semântica, entendemos, sem 
surpresa, os substantivos como as palavras que designam, por um lado, pessoas, 
coisas, animais, assumindo o nome de substantivos concretos; por outro lado, 
acções, qualidades ou estados, assumindo o nome de abstractos. Clarificando, 
os primeiros nomeiam seres com existência própria e são, na maioria das vezes, 
captados através dos sentidos; já os segundos não possuem existência própria, 
real, física, quando apartados dos seres a que pertencem. 

Como se sabe, os substantivos concretos subdividem-se em próprios818 e 
comuns. Os próprios são aqueles que designam, individualizando uma pessoa, 
um animal, uma coisa, ou seja, distinguem cada indivíduo dos demais. Desta 
forma, só por acidente “um nome como João, Isabel, ou Açores [...] se aplicará 
a várias pessoas ou ilhas”819. Do ponto de vista gráfico, registam-se sempre com 
iniciais maiúsculas. Na realidade, Mário Cláudio cumpre, naturalmente, esta 
formalidade em relação ao substantivo próprio. No entanto, não se fica por aqui, 

815  Para um estudo mais aprofundado sobre o substantivo, cf. Margarita Correia, ob. cit.; Carlos 
Assunção, “Vicissitudes gramatológicas do nome como categoria privilegiada no quadro das classes 
de palavras”, in Confluência – Revista do Instituto de Língua Portuguesa, Rio de Janeiro, n.ºs 25 
e 25, 2004, pp. 259-296; Marc Wilmet, Grammaire Critique du Français, 2.ª ed., Paris, Bruxelles, 
Duculot, 1998, pp. 50-93.

816  Evanildo Bechara, Moderna Gramática Portuguesa, p. 117.

817  Cf. Margarita Correia, Denominação e Construção de Palavras, p. 47.

818  Para uma informação mais aprofundada, veja-se Nom Propre et Nomination, Actes du 
Colloque de Brest, 21-24 Avril 1994, M. Noailly Éditeur, 1994.  

819  Evanildo Bechara, Moderna Gramática Portuguesa, p. 113.
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pois, sempre que deseja realçar o significado de certos substantivos comuns, 
utiliza, de igual modo, a maiúscula. Reportamo-nos a vocábulos como: “Casa”, 
“Quinta”, “Mundo”, “Virtudes”, “Cidade”, “Planeta”, “Reino” e muitos outros. 
Vejamos alguns contextos em que ocorrem os mencionados lexemas: “Dirigir 
a Casa”820; “Venho pedir-lhe em resumo que aceite a titularidade da Casa e da 
Quinta”821; “no mar tormentoso deste Mundo”822; “O princípio do Mundo”823; 
“nas Virtudes”824; “E foi o horror que se apoderou da Cidade”825; “pelo Planeta 
tinham Vagueado”826; “poderio do Reino”827.

Mas voltando aos substantivos próprios, sabemos, de antemão, que estes 
podem ainda, de acordo com a sua significação etimológica ou convencional, 
repartir-se por várias subclasses, de entre as quais destacamos as que constam 
de a) a i), na medida em que são possivelmente das mais produtivas em Mário 
Cláudio, acompanhadas, como, de resto, não podia deixar de ser, de exemplificação 
retirada da obra claudiana:

a) Antropónimos: Reportam-se a nomes, sobrenomes e apelidos de pessoas (Ex.: 
“Francisca Clara de Azevedo Pinto Aranha e Fonseca” – A Quinta das Virtudes, 
p. 19).

b) Astrónimos: Referem-se, em geral, a nomes de astros (Ex.: “sol” – A Quinta 
das Virtudes, p. 15).

c) Axiónimos: Ligam-se a expressões que designam respeito e reverência (Exs.: 
“Dom Pedro de Mascaranhas” – A Quinta das Virtudes, p. 17, “Sua Majestade” 
– A Quinta das Virtudes, p. 335).

d) Heortónimos: Representam festas tradicionais/populares (Exs.: “Semana 
Santa” – A Quinta das Virtudes, p. 15, “Natal e Ano Novo” – A Quinta das 
Virtudes, p. 335).

e) Hierónimos e Teónimos: Exaltam nomes considerados sagrados, divinos (Exs.: 
“Deus” – A Quinta das Virtudes, p. 27, “Jesus Cristo” – A Quinta das Virtudes, 
p. 317, “Santíssima Virgem” – Camilo Broca, p. 22).

820  Mário Cláudio, A Quinta das Virtudes, p. 90. 

821  Idem, ibidem, p. 179.

822  Idem, ibidem, p. 120.

823  Idem, Peregrinação de Barnabé das Índias, Lisboa, Dom Quixote, 1998, p. 200.

824  Idem, A Quinta das Virtudes, p. 88.

825  Idem, ibidem, p. 273.

826  Idem, Peregrinação de Barnabé das Índias, p. 200.

827  Idem, ibidem, p. 205. 
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f) Mitónimos: Indicam seres fabulosos (Exs.: “Fénix” – A Quinta das Virtudes, p. 
218,  “Prometeu” – A Quinta das Virtudes, p. 286, “Aquiles e […] Heitores”, 
“Medeia” – Medeia).

g) Potamónimos: Reportam-se a nomes de rios (Exs.: “No território que retalham 
os três rios, o Ave e o Leça e o Vizela” – A Quinta das Virtudes, p. 10).

h) Prosónimos: Referem-se a cognomes ou alcunhas (Exs.: “alcunha de Grilo 
Coxo” – A Quinta das Virtudes, p. 208).

i) Topónimos: Destacam nomes de lugares, terras, regiões, ruas (Ex.: “São Tiago 
da Carreira, do alfoz de Santo Tirso” – A Quinta das Virtudes, p. 10).

 
Os substantivos comuns são aqueles que, grosso modo, designam pessoas, 

animais e coisas como pertencendo a uma classe ou espécie. Por outro lado, 
convém ainda não esquecermos que quando se fala em nomes comuns, não 
podemos olvidar estas três componentes: “propriedades morfológicas (têm, em 
geral, flexão), sintácticas (podem ser precedidos de artigos ou quantificadores) 
e semânticas (denotam classes de objectos abstractos ou concretos)”828. Como 
é sabido, a estrutura interna do sintagma nominal depende muito do género 
de nome que poderá servir de núcleo. Logo, com base em critérios formais, é 
possível subdividir os substantivos em “animados/não-animados”, “humanos/
não-humanos”, “contáveis/não-contáveis” e “[+ ou – definido]”829. A distinção 
entre os dois primeiros pares poderá ser feita com base em “restrições de selecção 
que se situam na fronteira entre a sintaxe e a semântica”830. Casteleiro, depois 
de analisar os comportamentos gramaticais de determinados verbos como 
“amedrontar”, “assustar” e “surpreender”, verifica que estes apenas seleccionam, 
para complemento directo, substantivos “amimados”. O mesmo se passa no caso 
dos substantivos com o traço [+ humano], visto que são requeridos por verbos 
como “censurar”, “desdenhar”, “lamentar”831. Como se compreende, estes 

828  Ana Maria Brito, “Categorias Sintácticas”, in Gramática da Língua Portuguesa, Maria 
Helena Mira Mateus, Ana Maria Brito, Inês Duarte, Isabel Hub Faria e Sónia Frota, Gabriela Matos, 
Fátima Oliveira, Marina Vigário, Alina Vilalva, Coleccção Universitária de Linguística dirigida por 
Maria Raquel Delgado-Martins, pp. 329 e ss..

829  Cf. João Malaca Casteleiro, “O Sintagma Nominal”, in A Língua e Sua Estrutura 
(conjunto de artigos publicados, isoladamente, na revista mensal Escola Democrática, Edição 
da Responsabilidade da Direcção-Geral do Ensino Básico, 1980), p. 7. Veja-se também Evanildo 
Bechara, Moderna Gramática Portuguesa, 37.ª ed. revista e aumentada, pp. 112-141; Ignacio 
Bosque e Violeta Demonte, Gramática Descriptiva de la Lengua Española. Sintaxis Básica de las 
Clases de Palabras, vol. I, pp. 8-29.

830  João Malaca Casteleiro, “O Sintagma Nominal”, in A Língua e Sua Estrutura, p. 7.

831  Cf. idem, ibidem, p. 7.
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últimos somente aceitam como sujeito substantivos com o traço [+ humano]. 
Os contáveis e não contáveis dizem respeito à variedade da sua extensão que 
poderá ser contínua ou descontínua. Incluem-se, no primeiro caso, as unidades 
que se reportam a objectos que “existem isolados como partes individualmente 
consideradas”832; no segundo grupo, inserem-se os objectos que não podem 
ser separados em distintas partes. Estes últimos constituem, grosso modo, os 
singularia tantum que, naturalmente, dispensam apresentações. Quanto ao 
substantivo colectivo, este pertence à mencionada categoria, visto que na sua 
forma singular faz referência a um conjunto de objectos833. O último traço “[+ 
ou – definido]” prende-se com a distinção entre substantivos comuns e próprios. 
Os primeiros podem associar-se tanto a artigos definidos como indefinidos, 
assumindo o traço “[– definido]”; enquanto os segundos, em princípio, apenas se 
ligam a artigos definidos, aceitando o traço “[+ definido]”834. 

Posto isto, importa salientar que temos em conta a ambiguidade a que os 
substantivos, por vezes, estão sujeitos, visto que, como diz Margarita Correia, 
“o mesmo substantivo pode ocorrer como membro de subcategorias nominais 
distintas”835. Tal situação resulta “do facto de a generalidade dos substantivos 
(mesmo praticamente todas as unidades lexicais) serem polissémicos e/ou 
polirreferenciais”836, de resto, condição essencial da eficiência da língua837. 
E, como se sabe, existe polissemia quando “entre os vários significados 
apresentados por uma mesma unidade lexical é possível o estabelecimento 
de elos semânticos”838. No fundo, uma palavra, ao assumir diversos sentidos, 
significa, em termos práticos, uma enorme economia e flexibilidade da língua839. 
Caso tal não acontecesse, incorreríamos no risco de sobrecarregarmos a nossa 
memória, já que possuiríamos termos separados para cada tema sobre o qual 
quiséssemos dissertar. Para além disso, há ainda que ter em conta que, “a partir 

832  Evanildo Bechara, Moderna Gramática Portuguesa, p. 114.

833  Para aprofundar esta matéria, veja-se Ignacio Bosque e Violeta Demonte, Gramática 
Descriptiva de la Lengua Española. Sintaxis Básica de las Clases de Palabras, vol. I.

834  Cf. João Malaca Casteleiro, “O Sintagma Nominal”, in A Língua e Sua Estrutura, p. 7.

835  Margarita Correia, Denominação e Construção de Palavras, p. 49.

836  Idem, ibidem, pp. 49-51.

837  Cf. Stephen Ullmann, Semântica – Uma Introdução à Ciência do Significado, 4.ª ed., Lisboa, 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1977, p. 347.

838  Margarita Correia, Denominação e Construção de Palavras, p. 50, nota de rodapé.

839  Cf. Stephen Ullmann, Semântica – Uma Introdução à Ciência do Significado, p. 347.
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de um ‘significado de base’”840, se constroem “diversos ‘significados derivados’, 
naturalmente por meio de operações de ‘derivação semântica’”841. Deste modo, 
atente-se, por exemplo, na produtividade manifestada pelos campos semânticos. 
E poderíamos aventar algumas possibilidades, mas destacamos apenas uma área 
muito querida ao escritor em estudo afecta ao campo da família. Vejamos, a título 
de amostra, estes vocábulos retirados, por razões óbvias, da obra A Quinta das 
Virtudes: 

Palavras do campo semântico da família: “magote” (p. 15), “clã” (p. 51), “turbilhão” 
(p. 51), “turma”, (p. 59), “tribo” (p. 62, negrito nosso em todos os casos). 

E parece-nos que tal escolha não é de todo surpreendente, visto que 
tornamos, por diversos caminhos, sempre ao mesmo ponto: ao falar das suas 
gentes, em romances de pendor biográfico, e por vezes, auto-biográfico, Mário 
Cláudio acaba inevitavelmente por manusear termos que reflectem tal vertente.  
E com isto terminamos mais um produtivo ponto no âmbito da linguística. 

Em síntese, como nenhum estudo científico pode prescindir de uma 
definição dos conceitos operacionais manejados, pareceu-nos que fazia todo 
o sentido incluirmos estas reflexões teóricas. Por isso mesmo, têm vindo a ser 
clarificadas, ao longo deste capítulo, as questões de ordem terminológica e 
conceptual essenciais para o presente trabalho, enriquecidas com exemplificação 
retirada da obra claudiana.

2.3.2. VERBO E ADVÉRBIO

Como se sabe, a classe dos verbos842 é, por excelência, a mais variável ou 
flexiva da língua portuguesa, exprimindo “um acontecimento representado no 
tempo”843, podendo aceitar variadíssimos acidentes, no intuito de indicarem as 

840  Margarita Correia, ob. cit., p. 50, nota de rodapé n.º 14.

841  Idem, ibidem, p. 50, nota de rodapé n.º 14.

842  A propósito desta classe de palavras, cf., entre outros, Verbo e Estruturas Frásicas, Actas do 
IV Colóquio Internacional de Linguística Hispânica, Porto, Conselho Directivo da F.L.U.P, 1994; 
Jorge Morais Barbosa, “Contribuição para o Estudo do Sistema Verbal Português, ‘tempos simples’ 
e ‘tempos compostos’” Biblos, vol. LXV, 1989, pp. 221-228; Marc Wilmet, Grammaire Critique du 
Français, 2.ª ed., pp. 284-424.

843  Celso Cunha e Lindley Cintra, Nova Gramática do Português Contemporâneo, 17.ª ed., pp. 
377-535.
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vozes844, os modos845, os tempos846, os números847, as pessoas848 e as conjugações849. 
Trata-se, efectivamente, da palavra que enuncia um processo, uma qualidade ou 
um estado, uma acção, uma posse ou uma existência, inseridos num contexto 
temporal850. Concomitantemente, do ponto de vista sintáctico, funciona como 
núcleo da oração e, por conseguinte, pode substitui-la sem necessitar de outras 
unidades complementares. 

Tal como atrás verificámos, concretamente a propósito das ambiguidades 
existentes entre adjectivos e substantivos, também as classes dos verbos, 
substantivos851 e advérbios podem oferecer algumas dificuldades desta 
natureza. Assim, apesar de parecerem evidentes as diferenças morfológicas e 
sintácticas entre verbos e substantivos, por vezes, deparamo-nos com algumas 
complexidades. Na realidade, a sintaxe dos verbos aproxima-se da dos 
substantivos abstractos852, na medida em que ambos podem ser predicados mas 
também porque a gramática dos infinitivos apresenta, frequentemente, aspectos 
confluentes com a dos substantivos, tal como nos demonstram os exemplos (48 
a). Para além desta, veremos, já de seguida, outras propriedades que aproximam 
o infinitivo do substantivo. “Dançar”, em (48 b), desempenha uma função própria 
dos substantivos, visto que é sujeito. Concomitantemente, pode aceitar uma 
espécie de artigo nominalizador, como se pode verificar no segundo exemplo de 
(48 b).

844  Idem, ibidem, pp. 382-383.

845  Idem, idibem, p. 378.

846  Idem, idibem, p. 379.

847  Idem, idibem, p. 378.

848  Idem, idibem, p. 378.

849  Idem, idibem, p. 385.

850  Cf. Luiz Carlos Travaglia, “O verbo e a Ordenação Referencial de Situações em Diferentes 
Tipos de Textos”, in Verbo e Estruturas Frásicas. Actas do IV Colóquio Internacional de Linguística 
Hispânica, Porto, Faculdade de Letras do Porto, 1994, pp. 225-239. 

851  Para mais informações acerca das ambiguidades existentes entre substantivo e verbo, cf. 
Jesús Irsula, “Entre el Verbo y el Sustantivo Quién Rige a Quién? El Verbo en las Colocaciones 
Substantivo-Verbales”, Revista da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, Anexo VI, 
Verbo e Estruturas Frásicas, Porto, 1994, pp. 277-286.

852  Os substantivos concretos dificilmente podem ser predicados no sentido de terem a sua rede 
de complementos.
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 (48)   a) A Ana Carolina gosta de dançar / A Ana Carolina gosta da dança. 
  b) Dançar faz bem à saúde / O dançar faz bem à saúde.
  c) Dançar / Dançares.

Outro aspecto relevante consiste no facto de, por vezes, o infinitivo receber 
a marca do plural regular, tal como acontece com os substantivos terminados 
em “–r”, visível em (48 c). Em suma, o infinitivo é um derivado verbal, cujo 
significante agrega um sufixo à base lexical do verbo que adopta uma das formas 
“ar, er, ir”. Não obstante, existem posições dissemelhantes da que acabámos de 
apresentar. Por exemplo, para Alarcos o infinitivo não é um verbo, visto que 
“carece de los morfemas típicos de tales sintagmas y de su función fundamental 
(poder por sí solo constituir oración) [...]”853. Já Cuervo admite que o sujeito é o 
que distingue o infinitivo dos nomes abstractos e o que, decisivamente, diferencia 
o verbo do substantivo854. Ignácio Bosque confere tanta relevância a esta questão 
que chega mesmo a apresentar os contextos onde o infinitivo pode assumir a 
roupagem de verbo e de substantivo, bem como os critérios manejados para os 
distinguir855. 

Tal como já tivemos oportunidade de referir, a propósito de outras situações, 
também neste caso o contexto sintáctico é determinante para se resolverem certas 
ambiguidades. Por exemplo, “viajar” pode ser verbo (49 a) ou substantivo (49 b), 
como se percebe através dos exemplos que se seguem: 

 (49) a) O facto de viajar continuamente provoca tonturas à Catarina. 
         b) O viajar contínuo da Inês provoca-lhe tonturas.

 No primeiro caso, (49 a), o verbo admite advérbios, “continuamente”, e pode 
ter sujeito, “o facto de viajar”; no segundo exemplo, (49 b), o substantivo admite 
o adjectivo, “contínuo”, e complementos preposicionais, “da Inês”. 

Como facilmente se percebe, acabámos de esclarecer certas questões que 
se prendem com as classes lexicais abertas, no entanto, não esqueçamos que, 
por vezes, podem igualmente surgir certas ambiguidades no plano das palavras 
gramaticais. Por isso mesmo, cientes das confusões remanescentes entre 

853  Alarcos, “Términos Adyacentes del Infinitivo”, Archivum 22, 1972, p. 276. 

854  Cf. Cuervo, R. J., “Sobre el Carácter del Infinitivo”, in Obras, Instituto Caro y Cuervo, vol. 
2, 1954, p. 52.

855  Cf. Ignacio Bosque, Las Categorías Gramaticales, pp. 149-152.
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advérbios e conjunções, sempre que surgir alguma dificuldade na catalogação de 
um vocábulo, utilizamos, mais uma vez, o critério sintáctico.

Por outro lado, reitere-se, apesar da sua relevância, esta classe de palavras 
não constitui o cerne da nossa reflexão, não obstante, apresentamos, ainda que 
muito brevemente, alguns exemplos de verbos usados expressivamente na 
obra claudiana. Existem, como se pode imaginar, inúmeras situações dignas 
de destaque, no entanto, apenas para termos uma pequena ideia da riqueza e 
profundidade também desta classe gramatical, selecionámos aleatoriamente 
apenas alguns casos que, por um motivo ou outro, despertaram a nossa atenção, 
agrupados nos conjuntos pretérito perfeito do indicativo (a), pretérito imperfeito 
do indicativo (b) e gerúndio (c). 

Atentemos, portanto, nos exemplos que se encontram elencados pela 
ordem acima indicada:

a) “andarilhou o taumaturgo” (A Quinta das Virtudes, p. 9), “como nenhum outro, 
cronicou o nosso Luís de Camões” (A Quinta das Virtudes, p. 95), “pôs-lhe 
um beijo na face” (Camilo Broca, p. 5), “o nome que me prantaram os meus 
padrinhos” (Camilo Broca, p. 44), “garatujei uma quantas notas” (Ursamaior, 
p. 123, negrito nosso em todos os casos).

b) “quem em campos estadiava” (A Quinta das Virtudes, p. 19), “Tiquetaqueava o 
relógio” (A Quinta das Virtudes, p. 28),  “Tossicavam um pouco na intoxicação 
do incenso” (A Quinta das Virtudes, p. 66), “amochava ela” (Oríon, p. 40), 
“não berregava o homem” (Oríon, p. 40),  “Passaritavam à frente deles as 
lavandiscas” (Tiago Veiga: uma Biografia, p. 30), “os inúmeros cães pelas 
esquinas refocilavam nas tripas” (Peregrinação de Barnabé das Índias, p. 180, 
negrito e sublinhado nosso em todos os casos). 

c) “bebericando calicezinhos de ginja” (Tocata para Dois Clarins, p. 70), 
“rumorejando ao sabor da aragem” (Tocata para Dois Clarins, p. 95), 
“pretextando que me esquecera de uma sebenta” (Ursamaior, p. 72), 
“destrambelhando as panelas” (A Quinta das Virtudes, p. 121), “ia 
manquejando” (A Quinta das Virtudes, p. 323, negrito e sublinhado nosso em 
todos os casos).

Para além de outras especificidades, o que todos estes verbos acusam em 
comum, naturalmente que uns mais do que outros, é, efectivamente, a originalidade 
do ponto de vista sintáctico-semântico. Tomemos como exemplo o verbo “pôs-
lhe”, enquadrado na alínea a). Seleccionámo-lo posto que, na realidade, “pôr” não 
seria o termo mais indicado para exprimir esta manifestação de carinho. Assim, 
usado desta forma, revela a frieza com que a tia Rita Emília recebeu os seus 
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sobrinhos recém-órfãos, ou seja, deu-lhes um beijo quase por obrigação, sem 
qualquer sentimento afectuoso. Um outro exemplo, inserido neste mesmo grupo, 
que salientamos é o verbo “cronicou”, uma vez que, para além da já mencionada 
originalidade sintáctico-semântica, há ainda a apontar a mudança de classe 
gramatical. Trata-se efectivamente de um caso óbvio de derivação por sufixação: 
ao substantivo “crónica” acrescentou-se o sufixo “-ar”856, derivando no verbo 
cronicar › “cronicou” que remete para a ideia do acto de fazer/redigir crónicas. 
Sem dúvida, este termo é semanticamente mais sugestivo do que escreveu, por 
exemplo. Como se pode constatar, estamos, no mínimo, perante uma construção 
invulgar e altamente criativa. Atentemos ainda na profundidade semântica dos 
lexemas “amochava”, “refocilavam”, “berregava”, incluídos no segundo grupo 
definido. De facto, cada um deles condensa uma informação extremamente rica 
sobre a impressão que Mário Cláudio pretende causar, levando-nos inclusivamente 
a visualizar o episódio em questão sem necessidade de outros desenvolvimentos. 
Perante estes vocábulos, facilmente imaginamos os seguintes cenários: no caso 
de “amochava”, Raquel a amuar, no de “refocilavam”, os cães a farejarem o 
peixe e no de “berregava” a dor muda de João de Santarém. Do último grupo, 
referente à alínea c), salientamos, para além da criatividade, o realismo visual e o 
arrastamento e intensificação da acção descrita, provocado pelo uso do gerúndio. 
No caso concreto de “pretextanto”, além da continuidade da acção, há ainda que 
destacar a originalidade do vocábulo. Ao substantivo “pretexto”, acrescentou-se 
o sufixo “-ando”, o que em termos práticos redundou numa mudança de classe 
gramatical, mas, igualmente, na transferência de significado, originando um verbo 
bem criativo e com uma acepção mais dilatada. De facto, através do substantivo, 
e respectivo contexto, inferimos que, no fundo, essa palavra é usada no sentido 
de “desculpando-se”.

Não obstante, convém fazermos uma ressalva relativamente aos já 
mencionados tempos predilectos do escritor em estudo, isto é, dado o gosto que 
Mário Cláudio nutre pelo filão histórico, teria lógica a utilização mais alargada 
do pretérito perfeito, no entanto, mais uma vez nos surpreende, registando uma 
predilecção, de resto, visível a olho nu, pelo presente do indicativo e pelo futuro, 
isto possivelmente, e como já o dissemos em outra ocasião, devido à posição de 
narrador omnisciente adoptada que tudo vê e tudo controla. 

856  A este respeito, cf. Celso Cunha e Lindley Cintra, Nova Gramática do Português 
Contemporâneo, p. 101.
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Passando ao estudo do advérbio857, como se sabe, na qualidade de 
essencialmente modificador do verbo, recebe “a denominação da circunstância 
ou de outra ideia que expressam”858. Para Cunha e Cintra, bem como para a 
Nomenclatura Gramatical Brasileira, existem uma série de diferentes espécies 
que recebem a denominação consoante a circunstância ou mediante outra ideia 
acessória que expressam859. Então, ainda segundo esta gramática, podemos 
verificar a existência de advérbios de “afirmação”, “dúvida”, “intensidade”, 
“lugar”, “modo”, “negação” e “tempo”. Perini, ao tentar definir a classe dos 
advérbios, mais uma vez apresenta uma perspectiva diferente da tradicional, 
opinando que “o facto de estar em construção com o verbo ou o adjectivo [...] não 
pode ser utilizado como critério definitório de nenhuma classe”860, explicando 
que o conceito de advérbio só poderá ser produzido em termos de funções861. 
Deixa, deste modo, apenas a sugestão, devidamente fundamentada através do 
designado potencial funcional de cada unidade, de que atrás do rótulo de advérbio 
se escondem uma série de variedades de classes862. Por isso mesmo, conclui 
que é muito difícil alcançar uma definição adequada de qualquer classe. Em 
concomitância, Perini, tal como muitos outros especialistas, chama a atenção para 
o facto de os advérbios portugueses estarem ainda muito mal estudados863. Note- 
-se que, a par dos advérbios atrás apontados, acrescentámos ainda os designados 
adjectivos adverbiais que, como já referimos, assumem valor adverbial, podendo, 
por conseguinte, ser parafraseados pelos seus equivalentes advérbios de modo. 

Naturalmente que Mário Cláudio recorre a variadíssimos tipos de advérbios, 
porém, destacamos os de modo (terminados em “-mente”)864, na medida em que 

857  Para mais informações sobre a classe dos advérbios, cf. Marc Wilmet, Grammaire Critique 
du Français, 2.ª ed., pp. 426-437.

858  Celso Cunha e Lindley Cintra, Nova Gramática do Português Contemporâneo, p. 538.

859  Cf. idem, ibidem, pp. 538-539.

860  Cf. Mário Perini, Gramática Descritiva do Português, 4.ª ed., São Paulo, p. 342.

861  Cf. idem, ibidem, p. 342.

862  Cf. idem, ibidem, p. 339-340.

863  Cf. idem, ibidem, p. 338.

864  Para aprofundar este estudo, veja-se João Malaca Casteleiro, “Análise Gramatical dos 
Advérbios de Frase” sep. Biblos, 58, s.l., 1983, pp. 99-110 e Maria de Fátima Diogo, O Advérbio 
em –mente na Modalidade Lexicalizada em Português, tese de mestrado, Lisboa: mimeografada, 
1992; João Malaca Casteleiro, “Análise Gramatical dos Advérbios de Frase” sep. Biblos, 58, s.l., 
1983, pp. 99-110.
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são estes que se integram nas classes lexicais abertas e, como tal, se tornam mais 
produtivos. Para além disso, dada a criatividade de alguns contextos, acabam por 
se tornar mais um foco da já bem vincada singularidade do estilo do escritor em 
apreço. A título de prova, vejam-se estes exemplos: 

“bastantemente cruel” (A Quinta das Virtudes, p. 29), “conversando mansamente” 
(A Quinta das Virtudes, p. 135), “muito e muito compridamente importava relatar” 
(A Quinta das Virtudes, p. 281), “arrastar cansadamente os chinelos” (Peregrinação 
de Barnabé das Índias, p. 78), “bastantemente seguro” (Peregrinação de Barnabé 
das Índias, p. 100), “rostos minhotamente astutos e palermas” (Peregrinação de 
Barnabé das Índias, p. 217), “prussianamente espetadas” (Tocata para Dois Clarins, 
p. 91), “bastantemente dotado” (Tocata para Dois Clarins, p. 128), “quanto a nós, 
que ficávamos, sonambulicamente expectantes” (Tocata para Dois Clarins, p. 139), 
“canseirosamente edificada” (Tocata para Dois Clarins, p. 163, negrito nosso em 
todos os casos). 

Na sequência do que atrás mencionámos, veja-se o sabor de gentílico 
remanescente no advérbio “minhotamente” ou a esperança algo lunática dos 
colonos que a “Mãe-Pátria” os ajudassem reflectida em “sonambulicamente” ou 
a aplicação chamativa de “bastantemente”, no sentido de suficientemente, já que 
António (diz Maria) não estaria na disposição de correr o risco de emigrar para 
Angola, senão vejamos: “[…] e creio que nisto […] ia engastando o meu marido a 
pura circunstancia de o sentir correr um risco muito particular, diante do qual ele 
próprio, António, se não achava bastantemente dotado de audácia”865.

Enfim, todos os casos destacados, seja no âmbito dos verbos, seja no 
que diz respeito aos advérbios são também exemplificativos da criatividade e 
profundidade da escrita claudiana no terreno linguístico. Em suma, estes e muitos 
outros aspectos constituiriam por si só excelentes tópicos para exploração, no 
entanto, dadas as habituais contingências espaciais, temporais e opcionais que 
um trabalho desta natureza requer, e ainda pelas razões expostas logo à partida, 
preferimos desenvolver, com maior detalhe, a classe do adjectivo. Isto, partindo 
sempre do pressuposto de que tal escolha nos pode facultar uma perspectiva 
interessante no âmbito da profundidade linguística patente na obra narrativa de 
Mário Cláudio.

865  Mário Cláudio, Tocata para Dois Clarins, p. 128.





“Na verdade, o estilo claudiano constrói-se através de uma sobreposição 
de vários estilos: surge-nos como um autêntico estilo mosaico. De tal 
maneira que temos a densidade lírica da metáfora ao lado do vocábulo 
rústico, a elegância barroca do hipérbato ao pé do uso do calão de certas 
serapilheiras urbanas” (Gabriel Magalhães, “O Romance como Utopia. 
Notas de um Percurso Claudiano”, bibliografia facultada pelo próprio autor, 
encontrando-se em vias de publicação, p. 1).

Capítulo Quarto

O MOSAICO ESTILÍSTICO: ALGUNS AZULEJOS

Teixeira Mendes, acerca do carácter criativo de Mário Cláudio, pressente 
um “escritor mais de confluências do que de influências, de rasgos herméticos”866, 
capaz de articular “os opostos: o mundo do romance, do anti/romance e da poesia 
(onde restaura a tradição literária em forma de mosaico intertextual)”867. De facto, 
exímio coleccionador de espartilhadas peças culturalmente relevantes, Mário 
Cláudio monta o desenho do seu mosaico estilístico fortemente alicerçado na 
recuperação do que de melhor há na tradição literária. Talvez por isso mesmo, 
Gabriel Magalhães perspective o seu primeiro trabalho narrativo, Um Verão 
Assim, como “un libro-mosaico de libros. Uno de los libros que constituyen 
este hábil mosaico literario se titula ‘Rara Avis in Terris’; otro, ‘Cassandra’”868. 
E a arquitectura do mosaico estilístico é visível em vários planos. Carlos Reis 
identifica o estilo mosaico claudiano a propósito d’A Quinta das Virtudes, mas 
numa outra acepção, posto que concebe esta obra como “uma peça [...] de 
um amplo mosaico, prolongado n’O Pórtico da Glória”869 que, como se sabe, 
vivifica mais um dos ramos da história dos ascendentes de Rui Manuel Pinto 
Barbot Costa; formando estas duas, conjuntamente com Tocata para Dois 

866  Teixeira Mendes, in Mário Cláudio: 30 Anos de Trabalho Literário (1969-1999), p. 33.

867  Idem, ibidem, p. 30.

868  Gabriel Magalhães, “Mário Cláudio o la Aventura de la Belleza”, Revista ...à Beira, n.º 4, pp. 
176-177.

869  Carlos Reis, “Trabalho de Casa”, in Jornal de Notícias, 27 de Agosto de 1997. 
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Clarins, a Trilogia da Árvore870. Posto isto, o estilo claudiano, a vários trechos, 
transforma-se num perfeito mosaico, isto é, apesar de espraiado por diversas 
componentes, é sistemático, harmonioso, perpetuando uma conexão íntima com 
os restantes congéneres, conseguindo reunir o almejado efeito visual consistente 
e interdependente. Com efeito, através da matéria-prima por excelência, a língua, 
Mário Cláudio mistura contrastes e dicotomias visivelmente espelhadas nas 
pinturas das várias peças do mosaico que apresentam, por assim dizer, cobertura 
pós-moderna e recheio clássico871.

De facto, não podemos olvidar que Mário Cláudio é um homem do 
seu tempo, na medida em que, não ficando indiferente às mudanças sociais e 
óbvias repercussões estilísticas na escrita contemporânea, acolhe características 
implementadas pelo pós-modernismo como a fluidez genológica, a polifonia, a 
fragmentação narrativa e, como não podia deixar de ser, a metaficção. Como se 
sabe, o pós-modernismo das últimas décadas faz “reviver o entusiasmo por um 
passado que não está terminado, mas que se constrói em cada acto de escrita (na 
esteira de Terra Nostra, de Carlos Fuentes), numa tentativa de desconstrução, 
no sentido que Derrida lhe imprime”872. Deste modo, o permanente jogo de 
múltiplos espelhos e de diversos ritmos de leitura, ao proporcionar o surgimento 
de histórias paralelas, põe em cheque certos dados históricos “até então aceites 
sem vacilar””873. Posto isto, importa acrescentar que embora a parte da realidade 
histórica que interessa a Mário Cláudio seja efectivamente: 

“[…] aquela que pode explorar e inventar sem destruir o quadro mais largo e mais 
certo. Não pretende narrar o acontecido, como o faria o testemunho documental, 
nem intenta reconstruir, ficcionando as omissões e as incertezas, na linha do romance 
histórico. É, antes, a leitura de uma realidade que não é estática, ou melhor, uma 
visão pessoal do movimento da realidade. E como a leitura é, não esqueçamos, um 

870  A explicação da sugestão deste termo será desenvolvida no capítulo quinto, mais 
concretamente no subcapítulo “O Estilo da Portugalidade”.

871  Quanto ao quadro de autores contemporâneos com os quais partilha certas marcas pós- 
-modernistas, aventamos, de antemão, Agustina Bessa Luís, José Saramago, Lobo Antunes. 
Paralelamente a estes, encontramos escritores clássicos que serviram de inspiração a Mário Cláudio, 
como é o caso de Camilo Castelo Branco, Eça de Queirós, Aquilino Ribeiro, Padre António Vieira, 
Vitorino Nemésio, entre outros. 

872  Maria de Fátima Marinho, O Romance Histórico em Portugal, p. 37.

873  Idem, ibidem, p. 43.
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instrumento de incessante produção de sentido, ela é simultaneamente a reinvenção 
dessa realidade”874. 

Pois bem, a par das mencionadas influências mais modernas e pós- 
-modernas que Mário Cláudio sabe magistralmente reaproveitar, mantém-se, 
como se sabe, ligado a pretéritos períodos que cirurgicamente inclui no cerne do 
seu discurso romanesco, sem olvidar, evidentemente, mais alguns traços que lhe 
são intrínsecos, fruto das suas próprias volições e opções, enredando-se numa 
“escrita difícil, tensa e metafórica, de pendor barroco, feita de exuberância e de 
excesso”875. Quer isto significar que o estilo claudiano resulta da actualização desta 
amálgama de detalhes, por vezes, surpreendentes, quando não desconcertantes. 
Assim, está identificada a nossa missão ao longo do presente capítulo: desvelar 
pelo menos algumas das características estilísticas mais emergentes na obra de 
Mário Cláudio.

1. O JOGO DOS CONTRASTES 

Como já dissemos em outras ocasiões, apesar dos elos de ligação 
que fatalmente vai mantendo com outros escritores coevos, de entre os quais 
salientamos José Saramago, António Lobo Antunes, Agustina Bessa Luís e 
Mário de Carvalho; Mário Cláudio apresenta, no entanto, uma multiplicidade 
de marcas estilísticas que lhe são intrínsecas. Neste sentido, e com o objectivo 
de destacarmos alguns casos disso exemplificativos, procedemos, nas próximas 
páginas, ao seu levantamento e análise, prestando particular atenção à forma 
multifacetada como vai actualizando o expedito jogo de contrastes que ardilosa e 
metodicamente leva a cabo. 

Assim, damos início a mais uma viagem por algumas das suas obras, 
lançando, primeiramente, um olhar atento a Peregrinação de Barnabé das Índias, 
onde temos a oportunidade de contactar, logo no incipit, com o tema da velhice 
que, por sinal, contrasta com a estridente energia explorada logo no capítulo 
subsequente, dedicado, desta feita, às várias diabruras e facetas da infância de 
Barnabé e seus amigos. Com efeito, dando expressão a um “procedimento da 

874  Jorge Colaço, “Mário Cláudio: uma Deliberada Singularidade”, in Foro das Letras, 13/14 de 
Julho de 2006, p. 2.

875  Cândido Oliveira Martins, “Mário Cláudio, Romancista: Camilo Continua a Ser o Grande 
Mestre... ”, entrevista a Mário Cláudio, in DN (cultura), 14 de Abril de 2004, p. 24.
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narração in ultimas res”876, visto que há uma “alteração mais radical da ordem 
natural da vida”877 que começa, neste caso, pela “decrepitude do protagonista”878, 
Mário Cláudio reporta-se a essa inexorável passagem temporal que atinge 
Vasco da Gama, lançando a seguinte observação sobre esta debilitante condição 
humana: “um velho no Inverno é a morte soprada, o tempo dorido, os fantasmas 
que a paciência esfarrapou”879. De facto, este primeiro capítulo, onde se regista 
um encontro de duas figuras algo antagónicas, Vasco da Gama e Barnabé, 
que “simbolizam não só dois grupos sociais opostos, mas duas mundivisões 
adensadas através de várias monologações interiores”880, dá-nos efectivamente 
conta da frugalidade e vacuidade da vida de uma outrora relevante personagem 
na cena dos Descobrimentos, onde já nada de extraordinário espera a não ser “a 
hora da ceia”881 e de pequenos mimos como a quentura do “tinto que lhe toca 
de rubor as faces”882 ou de ter “aos pés a braseira”883 que lhe aquece o corpo 
fragilizado pela passagem do tempo. Na verdade, não podemos ficar indiferentes 
à oposição Vasco da Gama, figura reconhecida da História de Portugal, Barnabé 
das Índias, um anónimo a quem é conferida tanta relevância que, em jeito de 
metaficção, chega mesmo, nesta obra, a ensombrar um pouco a relevância 
histórica daquele destemido nauta. Mas voltando à temática da velhice com a 
qual iniciámos esta abordagem, saliente-se a inevitável associação de ideias 
emergentes da proximidade metafórica existente entre os vocábulos “velho” e 
“Inverno”. No fundo, o próprio título deste capítulo, “As Neves”, num expedito 
jogo de associações, sugere essa mesma imagem: neve › frio › Inverno; neve › 
branco › cabelos grisalhos › velho; Inverno › estação do ano › inverno da vida › 
derradeira fase do percurso existencial de alguém. Não obstante, é curioso notar 
que há momentos em que velhice e infância se tocam, nomeadamente no episódio 
em que Vasco da Gama remexe as brasas como um garoto que gosta de desafiar os 

876  Cristina Maria da Costa Vieira, A Construção da Personagem Romanesca: Processos 
Definidores, p. 223.

877  Idem, ibidem, p. 223.

878  Idem, ibidem, p. 223.

879  Mário Cláudio, Peregrinação de Barnabé das Índias, p. 13.

880  Cristina Maria da Costa Vieira, A Construção da Personagem Romanesca: Processos 
Definidores, p. 306.

881  Mário Cláudio, Peregrinação de Barnabé das Índias, p. 31.

882  Idem, ibidem, p. 16.

883  Idem, ibidem, p. 13.
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seus limites, confirmando assim o ditado popular que diz “de velhinho se torna a 
menino”, senão vejamos: “[...] e não desiste o velho de mexericar nos tições que 
se consomem, abandonando a pá em contacto com as brasas, o que faz por uma 
espécie de travessura de ganapo que gosta que o repreendam”884.

Por seu turno, a contrastar com o mencionado cenário invernal, contactamos 
com a outra face da moeda, nomeadamente no capítulo segundo, intitulado “Os 
Demónios”, destinado, não só mas também, à captação e exteriorização da 
energia fulgurante de Barnabé e seus compinchas que, encontrando-se na fase 
áurea da vida, infância-juventude, se deliciam a praticar traquinices afectas à 
tenra idade que envergam, como o assalto aos “pomares alheios”885, “o roubo 
de uma galinha”886, a prática da natação estridente, soltando “urros de júbilo”887, 
que incomodava largamente os vizinhos que reclamavam paz e sossego, como é 
visível nesta passagem: “Mandou-os calar com ameaças um vizinho, berregando 
da sua casa de escancaradas janelas, a transferir para os jovens o esgotamento da 
insónia”888. 

De resto, quer o binómio infância/velhice, incluso, por exemplo, em 
Gémeos, onde Mário Cláudio reflecte algumas preocupações em torno da 
fragilidade provocada pelo avanço da idade que contrasta com a idolatração 
exacerbada dos jovens, quer a exploração do tema infância, geralmente associada 
a diferenciados símbolos, como é o caso do viravento de Amadeo, acabam por 
acolher forte expressividade. Todavia, convém notar que esta última tendência 
não é inédita, na medida em que já Fernando Pessoa, em Ficções do Interlúdio, 
mais concretamente no conhecido poema interseccionista “Chuva Oblíqua”, usa 
semelhante técnica, expressa na seguinte passagem:

“[...] E lânguida e triste a música rompe... / Lembra-me a minha infância, aquele dia 
/ Em que eu brincava ao pé dum muro de quintal / Atirando-lhe com uma bola [...] 
Prossegue a música, e eis na minha infância / De repente entre mim e o maestro, muro 
branco, / Vai e vem a bola [...] / Todo o teatro é o meu quintal, a minha infância / Está 
em todos os lugares, e a bola vem a tocar música”889. 

884  Idem, ibidem, p. 15.

885  Idem, ibidem, p. 47.

886  Idem, ibidem, p. 53.

887  Idem, ibidem, p. 56.

888  Idem, ibidem, p. 57.

889  Fernando Pessoa, Ficções do Interlúdio (1914-1955), Edição de Fernando Cabral Martins, 
Lisboa, Assírio & Alvin, 1998, p. 17.
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Recordamos, por conseguinte, que a memória de uma infância roubada, 
devido a detalhes dolorosos da sua vida pessoal, vem associada à música triste. 
Quanto à bola, funciona como o símbolo dos momentos em que desfruta de 
algum divertimento. Mas eis que algo de terrível acontece na sua ainda tenra vida 
que lhe provoca uma dor profunda, representado metaforicamente, neste poema, 
pela queda do muro, pelo desaparecimento da música, embora triste, e da bola, 
elementos que simbolizam a alegria ingénua das brincadeiras de criança: “E a 
música cessa como um muro que desaba, / A bola rola pelo despenhadeiro dos 
meus sonhos interrompidos”890. 

Quanto a Mário Cláudio, atente-se, por exemplo, na obra Amadeo que 
“abre, efectivamente, com uma descrição da casa de infância do pintor”891 
Amadeo de Souza-Cardoso, fase da sua vida que se encontra altamente conectada 
ao artefacto “viravento”. Na verdade, “trata-se de um símbolo vital da mitologia 
particular do pintor, algo que transita de uma infância feliz para a idade adulta, 
plena de auto-afirmação, do homem e do artista”892. Entre outras referências, 
encontramos ainda, na sua meninice, Amadeo a fazer “girar a sopro um viravento 
de papel-de-lustro”893. Mais tarde, surge o “pertinaz viravento de papel-de-lustro 
que nos sonhos mais desconcertados sempre o visitará”894 ou ainda “o viravento 
multicolor da infância [...] girará sem parança na sua memória”895 e também “o 
viravento de papel da infância longínqua”896. E caminhamos a passos largos para 
um último trecho situado na derradeira página, como que a trazer novamente à 
lembrança esse inolvidável artefacto e que reza o seguinte: “Tinha na mão, como 
que esquecido, um viravento de papel de lustro”897. Note-se que Lino Machado 
estabelece um paralelismo entre “o pequeno Gabriel e o grande Amadeo, por 

890  Idem, ibidem, p. 18.

891  Pierrette e Gerard Chalender, “Mito e Escrita em ‘Amadeo’, Revista Peregrinação, Paris, 
Julho/Setembro, 1987, p. 3.

892  Lino Machado, “Amadeo. Da Biografia à Ficção”, Revista Colóquio/Letras, Recensões 
Críticas, n.º 102, Março de 1988, p. 72. 

893  Mário Cláudio, Amadeo, 3.ª ed., Lisboa, Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1986 [1984], p. 42.

894  Idem, ibidem, p. 42.

895  Idem, ibidem, p. 91.

896  Idem, ibidem, p. 102.

897  Idem, ibidem, p. 116.
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causa do objecto giratório e multicolorido que ambos tiveram em suas mãos”898. 
Por outro lado, sendo que Gabriel foi, de forma voluntária ou involuntária, 
instrumentalizado para a consumação de uma vingança da sua classe social899, 
Lino Machado lança a seguinte questão: “porque não pensar também numa 
segunda ‘desforra’, a de Amadeo contra os seus biógrafos, através das mãos do 
filho do caseiro?”900. 

Mas atentemos na expressividade de outros símbolos usados em variadas 
obras. Para tal, volvemos a Peregrinação de Barnabé das Índias, narrativa 
igualmente bastante produtiva no âmbito desta questão, designadamente através 
das simbologias benignas de certas aves, como o pintarroxo, a gaivota e a pomba, 
e de determinados peixes, como a alforreca e o golfinho. Com efeito, Mário 
Cláudio, a dada altura, menciona o “pintarroxo” que persegue Barnabé ao longo 
da sua vida. Inicialmente, “aparece-lhe um pintarroxo no lusco-fusco de uma 
tarde de Outubro, cantando de uma forma que o denuncia tocado pelo ímpeto do 
louvor, ou imbuído da loucura”901, fazendo adivinhar um futuro glorioso no mar, 
visível nas expressões “ímpeto do louvor, ou imbuído da loucura”, ingredientes 
necessários aos feitos de elevado mérito. Um pouco mais tarde, apercebemo- 
-nos da relevância deste símbolo na vida de Barnabé, posto que “lembra-se do 
pintarroxo que não conseguiu deter, e experimenta a ausência de alguma coisa 
que se lhe torna vital”902. Já em alto mar, torna “à lembrança me devolvendo a que 
fabricara para o pintarroxo da minha meninice, o qual nunca mais me ofereceria 
o seu chilreio mavioso”903. A dada altura da viagem, em jeito de bom agouro, são 
inclusive surpreendidos por “um pássaro com feições de uma donzela, a trazer-
lhe novas da distância de Portugal”904, renovando-se, desta feita, a esperança no 
futuro. De facto, a visualização de “um estendido véu de pombas alvíssimas, 
quentes do sangue em que palpitavam”905, augurava algo de bom, ou seja, o 

898  Lino Machado, “Amadeo. Da Biografia à Ficção”, Revista Colóquio/Letras, Recensões 
Críticas, n.º 102, p. 73.

899  Cf. idem, ibidem, p. 73.

900  Idem, ibidem, p. 73.

901  Mário Cláudio, Peregrinação de Barnabé das Índias, p. 49.

902  Idem, ibidem, p. 53.

903  Idem, ibidem, p. 142.

904  Idem, ibidem, p. 197.

905  Idem, ibidem, p. 247.
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regresso a casa, também expresso em mais esta passagem: “[…] apareceu ao 
moço o céu constelado das ditas aves, e nisto decifrou ele que não deixariam de 
retornar a Lisboa”906. Como se percebe, as aves constituem um elemento benéfico, 
porquanto indiciam a proximidade de terra e o renovar das expectativas. E são 
variados os contextos que remetem para esta ideia, senão vejamos mais alguns 
casos: “E uma gaivota só [...] insistia em se empoleirar à popa da ‘São Rafael’, 
a estatuir a presença que lhe não cabia, mas a quem secretamente a enviara”907; 
“Enfunava-se o velame do sopro [...] de anjos, ou o esterdor de uma revoada de 
pombas, aos ouvidos lhes chegando o bálsamo da quietação”908. 

Ademais, o poder curativo da água que, ao “ritmo do trajecto de uma 
gaivota”909 ou do deslaçamento de uma corda, purga lenta e delicadamente as 
chagas do passado, fazem de Barnabé um afável e prestativo marinheiro, atento e 
fiel devoto “ao auxílio dos camaradas”910, permitindo-lhe a libertação das pesadas 
amarras que o prendiam a um passado pecaminoso: “A verdade é que se lhe 
convertera o Mundo num livro descerrado onde inumeráveis sinais se leriam, 
executados pelo ritmo do trajecto de uma gaivota, ou pelo modo como uma corda 
se deslaçava”911. Entretanto, em jeito contrastivo, a imagem das mencionadas aves 
está agora associada a algo menos positivo, senão vejamos: “o véu de pombas 
de sempre surgiu dos dentros do bosque, voou em direcção à ‘São Gabriel’, no 
horizonte rapidamente se perdendo”912. Tal sensação pesarosa vai intensificar-se 
quando:

“[…] à popa de Barnabé vieram pousar [...] quatro daquelas pombas imaculadas que 
de instante a instante apareciam. E acariciando-lhes a cabeça e as asas, a decifrar-lhes 
os arrulhos [...] deduziria o rapaz que figuravam elas as almas de igual número de 
companheiros que durante a viagem se tinham entregado ao Senhor”913. 

906  Idem, ibidem, p. 248.

907  Idem, ibidem, p. 191.

908  Idem, ibidem, pp. 243-244.

909  Idem, ibidem, p. 247.

910  Idem, ibidem, p. 246.

911  Idem, ibidem, p. 247.

912  Idem, ibidem, p. 249.

913  Idem, ibidem, p. 252.
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Mas eis que surge uma quinta pomba, em jeito de clímax, que se veio 
agregar “às quatro” anteriores, acabando esta por culminar numa espécie de 
presságio anunciador da morte, prestes a chegar, de Paulo da Gama: “num 
impulso de serviço, ou de dádiva, ensaiou poupá-lo o grumete ao que admitia 
converter-se em incómodo escusado, mas tolheram-lhe o gesto, porque sozinho 
deve seguir o moribundo rumo à prometida extinção”914.

Para além da relevância da água e dos pássaros915, descortinamos, ainda 
nesta obra, importantes referências a certos animais marinhos que, não estando 
conspurcados com a sujidade do pecado, são figuras representativas da pureza, 
fazendo-nos lembrar o Sermão de Santo António aos Peixes, senão vejamos: 
“Defronte da barca saltavam os golfinhos, e era como se quisessem inculcar 
pelo arreganho das suas tropelias, isentos do peso da falta”916. Mais uma vez, 
encontramos um animal marinho associado à meninice e, por consequência, 
à inocência dessa fase da vida: “Revela-se a meninice pelo descobrimento de 
uma alforreca, e alarga-se o mar até ao horizonte [...]. E estremece a alforreca na 
esteira de águas”917. 

Mas retomamos o assunto com o qual iniciámos este subcapítulo, o 
contraste entre a decrepitude de Vasco da Gama e a juventude de Barnabé 
que, de algum modo, nos indicia a inversão pós-modernista de relevância de 
papéis. Assim, no primeiro capítulo, “As Neves”, atinente a Vasco da Gama, 
principalmente à derradeira fase da sua vida com referências ao tão almejado 
prémio auferido, decorrente do sucesso da expedição, ergue-se um narrador em 
terceira pessoa, usando-se de uma voz mais culta e decorativista; já no segundo, 
“Os demónios”, que se centra nos primeiros anos de vida de Barnabé, estamos 
perante um texto redigido em primeira pessoa, cuja voz é, sem surpresa, popular, 
arcaica, revestida de uma simplicidade que condiz com o sujeito de enunciação, 
um simples grumete. No fundo, ainda que colateralmente, acabam por estar em 
confronto as ideias de conhecimento/sabedoria dos antigos face à ingenuidade/
falta de experiência, parcos conhecimentos, por vezes, até ignorância dos jovens. 

914  Idem, ibidem, p. 258. Tivemos a oportunidade de, em lugar apropriado, discorrer sobre a 
perífrase, no entanto, não resistimos a sublinhar o uso dessa figura de estilo, na medida em que 
também este contexto nos obriga a tal reflexão. Torna-se interessante verificar a fórmula encontrada 
por Mário Cláudio para comunicar a iminência da morte de Paulo da Gama.

915  Cf. Jean Chevalier e Alain Gheerbrant, “Pássaro”, in Dicionário dos Símbolos. Mitos, Sonhos, 
Costumes, Gestos, Formas, Figuras, Cores, Números, pp. 99-102.

916  Mário Cláudio, Peregrinação de Barnabé das Índias, p. 249.

917  Idem, ibidem, p. 18.
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Não obstante, o esforço produzido pelo escritor em apreço, a fim de 
distanciar as vozes do narrador das de certas personagens não é de todo inédito, 
pois sabemos que “uma preocupação recorrente da ficção literária é a busca de 
maneiras convincentes de representar a fala”918. A representação da fala não- 
-padrão como uma forma de artifício estilístico foi estudada e caracterizada pelo 
crítico norte-americano Summer Ives como “um dialecto literário formado por um 
conjunto de traços não normativos, sejam regionais, sociais, ou individuais”919. 
Acerca deste assunto, Milton Azevedo produz esta observação: 

 “Ao ser impossível a reprodução exacta da fala, o escritor opta por criar uma versão 
estilizada, às vezes estereotipada, de certa variedade lingüística, elaborando, assim, 
um mimetismo de oralidade [...] em que predomina algum sotaque ou outros traços 
sugestivos da fala em questão. Bem manipulado, trata-se de um poderoso recurso para 
realçar as vozes de alguns personagens, contrastando-as com as de outros, ou com a 
voz narradora, que, usualmente, se expressa em linguagem normativa”920. 

Porém, no caso de Peregrinação de Barnabé das Índias, o narrador, sempre 
que assume as rédeas do discurso, usa um tom rebuscado, repleto de engenhosos 
malabarismos, superior, portanto, ao normativo/padrão; ao passo que Barnabé, 
detentor da voz dominante neste romance, enquadra-se num nível descendente, 
entrando no domínio do popular, giriático, roçando mesmo o calão. Maria de 
Fátima Marinho, acerca desta matéria, explica o seguinte: 

“Tomando Vasco da Gama e Barnabé como focalizadores, o narrador oscila entre a 
3ª pessoa e as 1.as pessoas de uma ou outra personagem. Por vezes, os períodos são 
enormes e com pouca pontuação, o que certamente prefigura a linguagem oral dos 
respectivos protagonistas, tendendo a intensificar a importância de duas focalizações 
em confronto”921. 

Com efeito, do ponto de vista linguístico, há a registar não só a já reportada 
alternância de registo de língua mas também a enorme extensão dos períodos, 

918  Milton M. Azevedo, Vozes em Branco e Preto: a Representação Literária da Fala Não- 
-Padrão, São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, 2003, p. 25. Sobre este assunto, cf. 
ainda o primeiro capítulo, intitulado “Processos Linguísticos”, da já citada obra A Construção da 
Personagem Romanesca da autoria de Cristina da Costa Vieira, pp. 39-122.

919  Milton M. Azevedo, Vozes em Branco e Preto: a Representação Literária da Fala Não- 
-Padrão, pp. 61-62. 

920  Idem, ibidem, pp. 61-62.

921  Maria de Fátima Marinho, op. cit., p. 299.
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também numa espécie de mimetismo da sintaxe antiga. A título de prova, 
atentemos então nesta enorme frase que apresenta alguns passos palmilhados 
pelo anti-herói Barnabé:

“Ajustou os meus serviços um daqueles grados Coutinhos lamecenses, arrolando- 
-me como palafreneiro da companhia com que viajava até Lisboa [...] criado na 
habituação dos remansos da Ucanha que a estada em Lamego não bastara para anular, 
me atordoasse com a balbúrdia de gentes dispartadas, enxameando as ruas por onde 
constituía assinalável proeza fazer progredir a fileira dos escudeiros e dos criados, das 
mulas que alombavam com os trastes do estadão dos nobres [...] o enviesado olhar 
onde se leria a astúcia da pobreza, o ressabiamento da inveja, a curiosidade do fausto 
e a ganância da possessão”922. 

Mas, neste jogo de alternâncias e de contrastes, eis que surge um 
ponto de contacto, embora actualizado de forma diferente. Reportamo-nos ao 
manuseamento de uma linguagem genericamente ancestral, impressa não só no 
eficiente cotejo de uma panóplia imensa de arcaísmos923, do tipo de “El-rei” (pp. 
17, 90, 105, 115), “mui” (pp. 47, 101, 108, 135), “cousa” (p. 133), mas também 
visível pelo recurso à sintaxe antiga, pelo uso do hipérbato e, como não podia 
deixar de ser, pela ausência de subordinação e abundância de coordenação. No 
caso de Barnabé, como já referimos, mistura arcaísmos com popularismos, por 
assim dizer. Atentemos, então, neste trecho: 

“E nem atino como dei comigo a botar sentido a um burro que ia mascando a sua 
ração de palha, e me varou uma luz, e acordei para a obrigação de mercar o penso 
das montanhas de Dom João Coutinho, e levei a mão ao quadril, e topei com o alforje 
desapertado, e no tempo de esfregar o Diabo um olho, [...] e descortinava o fidalgo, a 
citar-me por ladrão, e a colocar-me a ferros nas masmorras do presídio que tínhamos 
ladeado, e que me explicaram chamar-me, e com que tolo nome lhes apetecera 
baptizá-lo, a prisão do Limoeiro, e arresolvi-me a não retornar os passos [...] tão séria 
e encarniçada ralação”924.

E os contrastes continuam. A propósito da Trilogia das Constelações, 
sabendo que Mário Cláudio “se debruça sobre o discurso do poder, e sobre as 

922  Mário Cláudio, Peregrinação de Barnabé das Índias, pp. 72-73.

923  Note-se que no ponto “Neologismo vs. Arcaísmo” apresentamos uma lista naturalmente bem 
mais diversificada de arcaísmos.

924  Mário Cláudio, Peregrinação de Barnabé das Índias, pp. 74-75, negrito nosso.
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várias relações a ele”925, só poderíamos esperar que daí resultassem histórias 
“inevitavelmente tensas, quando não dolorosas, porque é de conceitos como 
autoridade e medo, ataque e defesa, império e fragilidade que tratam os três 
romances”926. De facto, o escritor em estudo apresenta uma predilecção muito 
vincada por estas tensões, impressas quer ao nível do conteúdo quer no plano 
linguístico. Maria João Reynaud explica inclusivamente que todo o trajecto da 
escrita claudiana é construído sob o signo da dualidade “evidenciada, nos títulos, 
por justaposições significantes”927 e traça uma espécie de elemento estrutural dos 
textos que é visível pelos seguintes aspectos: 

“[…] pela recorrência das figuras que a exprimem, num discurso de natureza híbrida, 
com a intenção de sugerir a des-ordem do mundo evocado; pelo desdobramento de um 
sujeito em conflito; pela ambivalência dos destinatários textuais; pela ambiguidade das 
situações”928.

São ainda dignos de destaque os contrastes dos temas fortes tratados em 
diferentes obras, isto é, ao povo eleito e grandioso de Tocata para Dois Clarins 
ou até d’A Quinta das Virtudes opõe-se a grei marginalizada de Ursamaior. A este 
respeito, Dalva Calvão exclama que, por um lado, existem “figuras que dignificam 
o património cultural português; por outro, Ursamaior retrata metonimicamente 
uma organização social que em nada contribui para o crescimento saudável 
do indivíduo ali inserido”929. Também numa outra trilogia, a da Mão, Mário 
Cláudio, ao traçar o retrato de três mundos dissemelhantes, coloca-nos perante 
três realidades distintas, embora seja de assinalar o fosso cultural de Guilhermina 
e Amadeo face à popular ceramista-barrista Rosa. No fundo, apresenta “três 
figuras nacionais exemplares: Amadeo de Sousa-Cardoso, figura destacada do 
movimento modernista, Guilhermina Suggia, violoncelista nascida no Porto em 
1886, de ascendência italiana, Rosa Ramalho, a louceira de Barcelos”930. 

925  Círculo de Leitores online (CLonline), “‘Oríon’ Escolha da Luz, Escolha da Sombra”, 
entrevista a Mário Cláudio, p. 4.

926  Idem, ibidem, p. 4.

927  Maria João Reynaud, “Mário Cláudio: a Memória em Escrita”, in Jornal Letras e Letras, 
Novembro p. 12.

928  Idem, ibidem, p. 12.

929  Dalva Calvão, “Cláudio, Mário. Ursamaior”, Revista do Centro de Estudos Portugueses, p. 340.

930  Cristina R. Cordeiro Oliveira, “CLÁUDIO (Mário)”, in Biblos. Enciclopédia Verbo das 
Literaturas de Língua Portuguesa, vol. I, Lisboa/São Paulo, Editorial Verbo, 1995, p. 1169.
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Mas voltando a Ursamaior, anote-se que, depois de uma descrição, onde 
paira um ambiente pesado, tenso, provocado pelo desconforto da violência 
praticada por um conjunto de rapazes que assaltou “a casa do engenheiro”931 e da 
forma como o povo se uniu, barrando-lhes o caminho, no intuito de os capturar, 
utilizando, para tal, a força das armas, deixamo-nos surpreender pela fragilidade 
do rapaz, que:

“[…] escondendo-se entre os bancos da frente e da retaguarda, mastiga assim à toa as 
palavras do responso de Santo António que a madrinha lhe ensinou em catraio, ‘o meu 
padre Santo António é Santo de Portugal, livra a gente do Demónio, é remédio contra 
o mal, ele acha as coisas perdidas, aplaca as ondas erguidas nas tempestades do mar, e 
até metido num poço com água até ao pescoço faz muitas moças casar’”932. 

De resto, esta prática de, entre cenas por vezes até bastante grosseiras e 
violentas, introduzir elementos do foro religioso é até bem recorrente ao longo 
da obra claudiana. É ainda de destacar o contraste que existe entre a virilidade 
da acção e a fragilidade física e até anímica do tal rapaz/rapariga, visível nesta 
passagem: 

“E o condutor, agastado com as condições do terreno e as queixas dos passageiros, 
vibra uma palmada no volante, e ameaça ‘se me chateais, caralho!, largo-vos aqui e 
dou de frosques’. O rapaz agasalha-se na gola do blusão de ganga, ressentindo-se da 
humidade da madrugada de Outubro que lhe arrefece os pés, lhe faz doer de leve a 
garganta. Chega-se um pouco à frente, apoia-se nas costas do banco do que guia, e 
quase lhe sussurra ‘Mas eu conheço isto, filho, eu já passei por aqui’”933.

Em Boa Noite, Senhor Soares, a dada altura, vemos António protagonizar, 
com a sua dilecta irmã, Florinda, uma terna e fraternal conversa onde, tentando 
animá-la, elenca as razões que contribuem para a sua felicidade da seguinte 
forma: “punha-me a recitar aquilo que deveria ser-lhe motivo de felicidade, um 
bom marido, uma casinha alegre, uma pequerrucha igual a um anjo do Céu”934. 
Por seu turno, Florinda replica dizendo que está prestes a morrer, pedindo 
encarecidamente ao irmão que tome conta da sua filha Mimi: 

931 Mário Cláudio, Ursamaior, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 2000, p. 81.

932  Idem, ibidem, pp. 80-81.

933  Idem, ibidem, p. 77.

934  Mário Cláudio, Boa Noite, Senhor Soares, Lisboa, Dom Quixote, 2008, p. 26.
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“[…] eu não tardo a morrer, António, capacita-te do que te digo, e esta minha filhinha 
há-de vir a ter uma madrasta, e o pai dela irá esquecer-se depressa de mim [...]. Protege 
a minha menina, António, não permitas que lhe causem dano, obtém um ofício para 
ela”935. 

Após a exteriorização destas preocupações maternais, proferidas quase em 
surdina, ouvimos, de repente, o vozeirão estridente da sogra que, numa gritaria 
desenfreada, profere uma série de palavrões ofensivos contra a nora: 

“[...] e nisto desatava a berregar a velhota na sala ao lado, ‘Vem já aqui, minha puta, 
que traição do caralho andarás tu a enredar, minha cabrona, que só desejas espetar os 
cornos na testa do meu António, e abrir as pernas a cada burro de calças que te queira 
foder?’”936. 

Posto isto, realmente não passa desapercebida a forma como Mário Cláudio 
passa abruptamente de um assunto tão delicado e ternurento para um contexto, 
cujo registo de linguagem desce a pique ao mais profundo e rocambolesco calão. 
Note-se ainda que estamos perante duas figuras antagónicas do ponto de vista 
social, sogra e nora, que têm inclusivamente direito a um lugar privilegiado na 
galeria dos dizeres populares. No âmbito destas duas personagens, descortinamos, 
de igual modo, a oposição, entre a infância, suave, ingénua, bela, e a velhice, 
neste caso, grosseira, perversa, pesarosa e lunática. Na realidade, o contraste 
existente entre estes dois pólos do percurso existencial é igualmente taxativo na 
passagem que se segue: 

“A minha irmã Florinda, tendo carregado a filha ao colo, suspirava fundo, quando 
chegávamos, ao pousá-la no chão, ensonada de todo, e a choramingar de uma maneira 
que metia dó. Despia a pequena, enfiava-a na tina, lavava-a o melhor possível apesar 
da fúria com que ela resistia, batendo com os pés, e chapinhando o sobrado, e punha-a 
na cama. Como se isso não bastasse a minha irmã teria ainda de retirar as fraldas da tia 
Celeste, limpá-la da porcaria, e levar-lhe à boca as colheres de caldo, e os pedacinhos 
de maçã”937. 

E não ficamos por aqui. Sendo que a sogra de Florinda acaba por ser 
altamente produtiva no âmbito desta matéria, identificamos, numa outra ocasião, 
mais um contraste a ela atinente, desta feita, inscrito na sua personalidade algo 

935  Idem, ibidem, pp. 26-27.

936  Idem, ibidem, p. 27.

937  Idem, ibidem, p. 32.
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esquizofrénica. De facto, a complexa “tia Celeste” tanto proferia palavrões 
escabrosos como, logo de imediato, elevava o pensamento à Nossa Senhora de 
Fátima. É o próprio António que nos dá conta desta bipolaridade mental, afirmando 
que “havia períodos em que se tornava brava, a gritar palavras feias, ‘puta’ para 
aqui e para ali, ‘foda-se’ e ‘caralho’ sem mais aquelas, mas ficava logo sossegada, 
a infeliz, a cantar o Avé de Fátima com as lágrimas a escorrer-lhe pelas faces”938.

Na peça teatral Noites de Anto, Mário Cláudio recria o percurso existencial 
e literário de António Nobre, personalidade ambígua, “duplicando-se em 
máscara que, por sua vez, se desdobra em outras”939, revelando-se, desta feita, 
“bizarro, extravagante, requintado, de uma sensibilidade extrema, oscilante 
entre sua origem privilegiada e sua nostalgia pelas coisas do povo, sedutor e 
egocêntrico”940. De facto, Mário Cláudio deixa-se fascinar por esta dicotomia 
de carácter de um escritor, António Nobre, que simultaneamente se identifica 
“com o ambiente rural e provinciano da experiência da infância, permanente e 
nostalgicamente revivida, e a vivência cosmopolita e dandinesca, tão a gosto do 
provocativo comportamento transgressor de poetas do fim do século”941. Tendo 
em conta esta dupla personalidade, digamos assim, não admira, portanto, que 
António Nobre use, como nota Dalva Verani, o subterfúgio de “teatralizar o 
sentimento interior de divisão, rejeitando, em seus versos, as possíveis certezas 
depreendidas de uma voz única e delegando, desta maneira, aos leitores, a 
opção por possíveis respostas”942. Como já tivemos oportunidade de constatar, 
e até de demonstrar, o próprio Mário Cláudio partilha desta sensibilidade. Dalva 
Verani afirma que a modernidade da poesia de Nobre nos convida “a estabelecer 
identificações entre sua poesia e propostas estéticas, filosóficas e ideológicas da 
contemporaneidade”943 e particulariza dizendo que: 

“[…] sobretudo no que nestas propostas se define como defesa de uma atitude não 
centralizadora, como valorização da multiplicidade e do esparso, da idéia de um tipo 
de jogo que, como propõe Derrida, ‘exclui a totalização’, permitindo, pela variação 
indefinida das peças, uma renovadora e constante produção de novos sentidos, o que 

938  Idem, ibidem, pp. 23-24.

939  Dalva Maria Calvão Verani, “António Nobre em Cena: Biografia e Intertextualidade em 
Noites de Anto de Mário Cláudio”, p. 56.

940  Idem, ibidem, p. 56.

941  Idem, ibidem, p. 56.

942  Idem, ibidem, p. 55.

943  Idem, ibidem, p. 55.
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significa a aceitação da ambiguidade, tal como a revelada, já em seu tempo, pelo poeta 
do Só”944.

Em Tocata para Dois Clarins existe uma dicotomia importante 
personificada por Maria e António, os quais, numa amorosa diferença conjugal, 
vão produzindo discursos complementares, acabando por funcionar como fiéis 
reprodutores da ideologia e dos valores do regime vigente. A atitude deste casal 
encontra-se, logo à partida, inscrita no próprio título da obra que denuncia tal 
dicotomia. Note-se que, como explica Maria Aparecida Azevedo, após apurar os 
significados dicionarizados dos vocábulos “tocata” e “clarins”, “a noção de tocata 
se oporia, paradoxalmente, à de clarim”945, já que a primeira se reporta a uma 
peça de teclado, normalmente livre na sua forma, criada para permitir o toque 
rápido, ao passo que a segunda se refere a um instrumento de sopro, apresentando 
o bocal em forma de taça e produzindo um timbre mais claro e brilhante que é 
principalmente utilizado pelas bandas militares946. No fundo, “é a forma livre da 
tocata em oposição à rigidez do som dos clarins que mina subtilmente a realidade 
‘exposta’, mostrando que tudo é representado, e, portanto, precisa ser questionado 
criticamente”947. Em concomitância, podemos ainda assinalar uma outra oposição 
que se prende, desta feita, com a dicotomia Maria, Lídia. Assim, por um lado, 
Maria encontra-se ligada ao “ideal de família ‘harmoniosamente’ enquadrada e 
‘feliz’, nos preceitos salazaristas e cristãos”948, ao passo que a família nuclear 
“de Lídia corresponderia a uma outra vertente da vida portuguesa: uma realidade 
marcada por esperas, iniciadas com ‘[...] um namoro infindável, pontuado pelas 
reprovações continuadas, na Universidade, do rapaz”949 e, mais tarde, pela saída 
do país com vista à exploração do suposto prolongamento de Portugal, Angola, e 
consequente retorno forçado ao país de origem. Outro exemplo apreciável situa- 
-se na antepenúltima página, da mesma obra, quando descortinamos uma alusão à 

944  Idem, ibidem, p. 55.

945  Maria Aparecida Vidigal Barbosa Azevedo, “Tocata para Dois Clarins: um Toque Dissonante 
na História Portuguesa”, in Encontros Prodigiosos, Anais do XVII Encontro de Professores 
Universitários Brasileiros de Literatura Portuguesa, vol. II, Minas Belo Horizonte, FALE/UFMG 
e PUC, 2001, p. 696.

946  Cf. idem, ibidem, pp. 695-696.

947  Idem, ibidem, p. 703.

948  Idem, ibidem, p. 701.

949  Idem, ibidem, p. 701.
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“apoteose contínua, na cultura norte-americana, concebida como um palco onde, 
sobre um grande disco cintilante, evoluíam dançando, com o inapagável sorriso, 
Fred Astaire e Ginger Rogers”950 e, logo de seguida, ouvimos o som assustador 
da queda das “bombas do Império do Sol Nascente, sobre tudo quanto, porta- 
-aviões e contratorpedeiros, submarinos e destroyers, se achava atracado, naquele 
labirinto de docas”951.

A fluidez genológica pós-modernista acaba também por se revelar produtiva 
no âmbito desta temática, desencadeando uma dificuldade quase crónica em 
catalogar muitas das obras claudianas como acontece, por exemplo, com A Quinta 
das Virtudes. Esta narrativa espraia-se pelas tipificações de romance histórico, 
psico-socio-biografia, romance de costumes, romance de memórias, romance de 
família, romance de espaço, narrativa mítica, crónica digressiva de mentalidades, 
psicobiografia e biografia. No nosso entendimento, o mencionado trabalho 
concentra um cruzamento de várias biografias: a da família de Rui Barbot da 
Costa, a da Casa, arreigada a um dado lugar, e a do tempo em que as acções se 
desenrolaram. Podemos, por conseguinte, encontrar contemplados neste romance 
vários planos: o familiar, o social, o locativo e o histórico. Como, uma vez mais, 
se percebe, a História desempenha um papel preponderante, na medida em que, 
por seu interposto, podemos apreender o espírito da época retratada, assistindo à 
reconstituição das realidades de um tempo remoto, servindo como pano de fundo 
aos acontecimentos da vida quotidiana da saga familiar. Continuando ainda no 
domínio da mesma obra, salientamos, desta feita, a cisão da família em dois 
ramos, posto que acabará por abrir mais um contraste inscrito nos dois pólos 
familiares distintos e até antagónicos. Por um lado, vemos os das Virtudes que, 
comportando-se segundo os padrões tradicionais, eram os legítimos herdeiros 
do brasão da família e do outro lado da barricada, por assim dizer, encontramos 
os da Rua do Calvário, os usurpadores dos padrões sócio-culturais portugueses 
que, em tempos pretéritos, haviam renunciado ao brasão da família, acolhendo, 
curiosamente, no seu seio vários membros não só estranhos aos laços de sangue 
como também estrangeiros. Vejamos, por conseguinte, o contexto que nos dá 
conta destes dois pólos familiares:

“[…] a progressão daqueles dois grupos, que começava a precisar-se, como o curso 
de um rio que se bifurcara. Diversificados nos alvos que preconizavam, obstinados 
em preservar um certo trem ancestral, desculpando-se de o haverem pervertido, 

950  Mário Cláudio, Tocata para Dois Clarins, p. 197.

951  Idem, ibidem, p. 197.
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adestravam-se ambos, todavia, para a comum epopeia de provarem aquilo a que, 
um pouco antes, tinham baptizado os filósofos de «eminente dignidade da pessoa 
humana»”952. 

Havia, contudo, um ponto de contacto entre as vidas destes dois clãs, 
selado pela ingenuidade e frescura das novas gerações, senão vejamos:

“Só os infantes de ambas as facções, os da Rua do Calvário e os das Virtudes, 
se miscigenavam, no Passeio Público, do modo mais indiscriminatório, por 
sobrevalorizarem os inadiáveis imperativos da brincadeira, em detrimento de vagos 
considerandos de outra ordem qualquer”953. 

É curioso que a reunião destes jovens infantes se registe num local exterior, 
ou melhor, público, acabando este espaço por ser encarado como um ponto de 
encontro neutral, uma espécie de hiato na citada disputa, por oposição ao pesado 
rigor da separação da família em dois braços, arrumada, por conseguinte, em dois 
espaços distintos. 

Finalmente, a propósito de Damascena, Silvina Rodrigues Lopes, constata 
que “realidades dissemelhantes, e até discordantes, entram num processo de 
contágio que o barroco leva até ao paroxismo e que é retomado aqui (sobretudo em 
Damascena) numa escrita revoluteante de divergências que se harmonizem”954. 
Em suma, parece haver alguma possibilidade da responsabilidade da tendência 
ao jogo dos opostos, fortemente vincado na obra claudiana, advenha também da 
influência do barroco. Na verdade, este gosto que nutre pelos contrastes acaba 
por estar intimamente ligado a uma outra característica que, por motivos de 
arrumação de ideias, convencionámos designar de “Um Estilo Misturado” e que 
será estudada já no próximo sub-capítulo.

 2. UM ESTILO MISTURADO

De facto, já o dissemos em várias ocasiões, mas voltamos a repetir, Mário 
Cláudio, em termos genéricos, desenvolve, ao longo das suas obras, “uma 

952  Idem, A Quinta das Virtudes, p. 230.

953  Idem, ibidem, p. 229.

954  Silvina Rodrigues Lopes, “O Mundo como Corpo de Citações”, in Jornal Letras e Letras, 
Novembro, p. 14.



215

escrita que se enreda em variados jogos”955, dando viva voz a uma mistura fina 
de elementos, conferindo aos seus textos uma dinâmica altamente complexa956. 
Véronique Cauhapé, embora referindo-se a Amadeo, concorda que se trata “d’une 
écriture volontairement complexe”957. Também Fernando Ribeiro, a propósito da 
mescla dos registos discursivos existentes na Trilogia da Mão, detecta “outro dos 
traços fundamentais na caracterização destes trabalhos [...]: a sua complexidade 
genérica”958. Este aspecto é, grosso modo, extensível a toda a sua obra, tornando- 
-se visível e susceptível de análise a vários níveis. Na verdade, o texto de Mário 
Cláudio assenta num mar de dicotomias que, naturalmente, tornam o seu discurso 
romanesco ainda mais enigmático, não obstante, deveras apetecível. Maria Alzira 
Seixo, embora de uma forma não declarada, posto que não usa este termo, aborda 
o assunto das tensões claudianas, entendendo o seu estilo como: 

“A confluência província-cosmopolitismo [...], o narcisismo subjectivo, a imposição 
do passado e da infância, os pormenores do pitoresco aldeão e citadino (em costumes e 
atitudes), uma História [...] sintagmatizada (em Cláudio), o aproveitamento renovado 
da retórica, do lirismo e da narrativa, respectivamente, e ainda a legibilidade poética 
num elaborado trabalho de arte verbal”959. 

Já Gabriel Magalhães, explica que, na verdade, o “deseo de perfección 
se concreta en sua série de tendencias, de tensiones, que marcan sus textos”960.  
E, de facto, as apreciações acima expostas, parecem-nos efectivamente acertadas, 
por conseguinte, a fim de chegarmos a essa escrita miscigenada, misturada, 
que se materializa em diferentes tensões, e tendo em conta a vasta panóplia de 
possibilidades, pareceu-nos lícito destacarmos cinco dicotomias claudianas, 

955  Ana Paula Arnaut, Post-Modernismo no Romance Português Contemporâneo. Fios de 
Ariadne. Máscaras de Proteu, p. 182.

956  Para a prática de um estilo misturado, talvez tenha igualmente contribuído o facto de ser 
oriundo de uma família, usando as suas próprias palavras, “muito ‘misturada’” (Entrevista à Revista 
Ler, Verão, 2003, pp. 30-31). Nesta entrevista, citada logo na introdução percebemos que Mário 
Cláudio começou, desde muito cedo, a tomar contacto com uma realidade multicultural, pelo que 
não é de menosprezar este facto da sua vida, na medida em que, certamente, teve consequências no 
seu modo de interpretar e actualizar o mundo circundante. 

957  Véronique Cauhapé, in Mário Cláudio: 30 Anos de Produção Literária, p. 30.

958  Fernando José Ferreira Ribeiro, Trilogia da Mão, de Mário Cláudio. A Paisagem de uma 
Escrita, p. 25.

959  Mário Cláudio, Páginas Nobrianas, Porto, Caixotim, 2004, pp. 9-10. 

960  Cf. Gabriel Magalhães, “Mário Cláudio o la Aventura de la Belleza”, p. 176.
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a saber: classicismo vs. pós-modernidade, popular vs. aristocrático, regional 
vs. nacional, português vs. estrangeiro, neologismo vs. arcaísmo. Como se 
compreende, são exactamente estas oposições, chamemos-lhe assim, o alvo das 
nossas próximas reflexões. 

2.1. CLASSICISMO VS. PÓS-MODERNIDADE 
 
A primeira dicotomia, “classicismo vs. pós-modernidade”961, obriga- 

-nos, logo à partida, a reiterar a inscrição do estilo claudiano numa premeditada 
teia de jogos bipolares que, de alguma forma, acabam por ser complementares.  
É o próprio Mário Cláudio quem revela: “eu não concebo um autor português 
desligado quer da contemporaneidade, quer da tradição”962. E acerca das várias 
tendências que reúne nos seus romances, explica ainda o seguinte: 

“[…] noto muito ao longo de todo o meu trabalho de escrita que eu sou um nostálgico 
do romance tradicional! E só não escrevo um porque não sei!...O que resulta de 
vanguarda, de modernidade, de uma nova proposta de escrita, é, no fundo, quanto a 
mim, um precipitado de várias coisas e o resultado da minha incapacidade de escrever 
um livro com princípio, meio e fim”963. 

Na realidade, quando nos referimos à influência pós-moderna na sua obra, 
reportamo-nos às seguintes características:

a) fluidez genológica – dificuldade em catalogar as suas obras, como é o caso d’A 
Quinta das Virtudes.

b) discurso polifónico – incorporação de diversos discursos, estratégia visível na 
relação estabelecida com as artes como em Amadeo.

961  Acerca do conceito de pós-modernismo, cf., obrigatoriamente, Eduardo Prado Coelho, “Pós- 
-Moderno, o que é?”, in A Mecânica dos Fluidos. Literatura, Cinema, Teoria, Lisboa, Imprensa 
Nacional-Casa da Moeda, 1984, pp. 295-305; António dos Santos Pereira, Portugal Descoberto, 
vol. II, Cultura Contemporânea e Pós-Moderna, Covilhã, Universidade da Beira Interior, 2008, pp. 
347-358. Sobre o surgimento do “sentimento de modernidade”, veja-se também António dos Santos 
Pereira, ob. cit., pp. 344-347. 

962  Mário Cláudio in Mário Cláudio: 30 Anos de Trabalho Literário (1969-1999), p. 19.

963  Ernesto Rodrigues, “Mário Cláudio: Terceiro Tríptico Romanesco”, Revista Colóquio/
Letras, Recensões Críticas, n.º 147/148, Fundação Calouste Gulbenkian, Jan. 1998, p. 296.
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c) fragmentação narrativa – falta de linearidade que conduz ao estilo 
ziguezagueante, a esses saltos constantes de uns assuntos para outros, por vezes, 
com lapsos temporais imensos, perceptível em várias obras como é o caso de 
Ursamaior ou de Boa Noite, Senhor Soares.

d) metaficção – apresentação de uma nova versão dos factos históricos tidos como 
certos, como acontece em Peregrinação de Barnabé das Índias964.

Por outro lado, encontramos, a todo o momento, referências de autores 
clássicos como Álvaro Velho, Luís Vaz de Camões, Fernão Mendes Pinto, Padre 
António Vieira, Camilo Castelo Branco, Eça de Queirós, Fernando Pessoa. 
Abrimos aqui um breve parêntese para especificarmos um pouco melhor em que 
medida estes escritores afectaram Mário Cláudio, no entanto, optámos por tomar 
apenas três destas figuras para um exercício um pouco mais aprofundado, até 
porque a maioria dos outros casos são tratados, por diferentes motivos, em outras 
ocasiões. Eis os nomes escolhidos: Luís Vaz de Camões, Álvaro Velho e Fernão 
Mendes Pinto.

Atentemos, portanto, nas interferências, chamemos-lhe assim, de 
Camões na obra claudiana. Para início de exposição, veja-se que existe alguma 
proximidade entre as personagens Velho do Restelo, d’Os Lusíadas, e Barnabé, 
de Peregrinação de Barnabé das Índias, por via dos sábios conselhos que ambos 
fornecem às tripulações com as quais se deparam. Na verdade, Barnabé, um 
pobre e simples e “diabo feito grumete”965, após tantas tropelias e iniquidades 
cometidas no passado, purga o seu espírito de tal forma, também por via das 
águas purificadoras que enfrenta, sendo que, a dada altura, no alto da proa da 
nau São Rafael ascende ao pelouro de protector dos nautas lusitanos, cedendo 
amiudadamente sensatos conselhos aos mareantes, a fazer lembrar o Velho do 
Restelo camoniano. Eis que, surpreendentemente, “devotava-se Barnabé ao 
auxílio dos camaradas, ora nas canseiras da mareação os suportando, ora lhes 
diminuindo o receio dos perigos que adiante se lhes deparassem”966. Por outro 
lado, Maria Theresa Abelha Alves explica que “a populaça que se junta em Belém 
à partida das três naus reproduz a cena do Restelo, quando o épico soube tão bem 
dar a dimensão da dramática dualidade que ainda dilacera a nação portuguesa 

964  Para mais informação sobre estas características, cf. Ana Paula Arnaut, Post-Modernismo no 
Romance Português Contemporâneo. Fios de Ariadne. Máscaras de Proteu, p. 17.

965  Ramiro Teixeira, “A ‘Outra’ Viagem à Índia…”, in SE7E, Letras, 2 de Agosto de 1998, p. 8.

966  Mário Cláudio, Peregrinação de Barnabé das Índias, p. 246.
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entre o fascínio perene pelas Índias e a sua perene execração”967. De facto, em 
Peregrinação de Barnabé das Índias podemos, entre outros momentos, achar o 
seguinte trecho que nos dá efectivamente conta da agitação produzida, até pela 
chegada de el-rei Dom Manuel, à partida dos marinheiros: 

“Encontrava-se a bordo a inteira tripulação quando do lado do cais se espalhou 
grandíssimo arruído de chamarelas e de cornetas, e perceberam que chegava el-rei 
Dom Manuel com a sua comitiva, e que não restara quem dignamente o acolhesse […]. 
Ia abrindo alas o povo, a fim de que progredisse o séquito real”968. 

Paralelamente a tudo quanto foi dito acerca do percurso de Barnabé, 
devemos ainda aventar uma outra valência desta personagem, na medida em 
que poderá igualmente ser vista à luz de uma figura do Antigo Testamento, 
nomeadamente quando, já envelhecido, visita Vasco da Gama em sua casa e lhe 
relembra a viagem que ambos realizaram969.

Mas as semelhanças entre as duas obras atrás mencionadas não se ficam por 
aqui, já que de entre uma panóplia de motivos e traços derivados d’Os Lusíadas, 
e como nos alerta Ana Kalewska970, a anti-epopeia claudiana aborda igualmente 
temáticas como o escorbuto971, a tempestade972, o adamastor973, a traição do falso 
piloto974, as figuras do Samorim e do Catual975, sem esquecermos o episódio em 
que são mencionadas as ninfas desnudas que às águas nascentes se vão banhar976. 

967  Maria Theresa Abelha Alves, “A Peregrinação iniciática de Barnabé das Índias”, Veredas 
3-II, Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 2000, p. 413.

968  Mário Cláudio, Peregrinação de Barnabé das Índias, p. 115.

969  Cf. Jorge Leon Machado, in Jornal de Letras e Letras, Julho de 1998, disponível em http://
alfarrabio.di.uminho.pt/vercial/letras/recen022.htm [acedido em 20-06-2009].

970  Acerca da comparação entre as duas obras em apreço, cf. Anna Kalewska, “As Modalizações 
anti-épicas na narrativa portuguesa contemporânea: José Saramago, António Lobo Antunes e Mário 
Cláudio”, Veredas 3-II, Porto, Fundação Eng. António de Almeida, 2000, p. 382 e ainda Carla Sofia 
Gomes Xavier Luís, “Fios de intertextualidade entre Peregrinação de Barnabé das Índias de Mário 
Cláudio e Os Lusíadas de Luís Vaz de Camões”, no prelo.

971  Cf. Mário Cláudio, Peregrinação de Barnabé das Índias, p. 169.

972  Cf. idem, ibidem, p. 170.

973  Cf. idem, ibidem, p. 135.

974  Cf. idem, ibidem, p. 192.

975  Cf. idem, ibidem, pp. 207 e 213.

976  Cf. idem, ibidem, p. 253. 
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Do ponto de vista macroestrutural, não podemos deixar de assinalar mais uma 
interferência. Reportamo-nos à divisão em dez capítulos temáticos, todos eles 
altamente sugestivos e eivados de uma carga simbólica cirúrgica, “As Neves”, 
“Os Demónios”, “As Chagas”, “Os Loucos”, “As Cordas”, “Os Peixes”, “Os 
Anjos”, “As Cidades”, “As Pombas”, “As Luzes”, a fazer lembrar os dez cantos 
d’Os Lusíadas. Tendo em conta a simbologia dos números em Mário Cláudio, 
tal facto não pode, de todo, constituir uma pura coincidência. Não esqueçamos 
que este número assume “o sentido de totalidade, de conclusão, de regresso à 
unidade”977.

Quanto à influência de Álvaro Velho, encontramo-la, por exemplo, inscrita 
em Peregrinação de Barnabé das Índias, concretamente aquando da chegada 
de Barnabé, e seus companheiros de marinhagem, a Moçambique. O episódio 
visado é descrito deste modo:

“E tendo arribado a Moçambique, foi o império dos anjos que se lhe descerrou, já que 
se passeavam eles de branco, e usavam barretes debruados a seda, e bordados a oiro, e 
não era qualquer língua de trapos que falavam, mas a das Arábias”978. 

De facto, perante a leitura deste trecho, não podemos deixar de notar 
algumas parecenças com as impressões, alegadamente transmitidas por Álvaro 
Velho, expressas no Roteiro da Primeira Viagem de Vasco da Gama e que rezam 
o seguinte: 

“Os homens desta terra são ruivos (69) e de bons corpos, e da seita da Mafamede e 
falam como mouros (70). E as suas vestiduras são de panos de linho e de algodão, 
muito delgados e de muitas côres de listras, e são ricos e lavrados; e todos trazem 
toucas nas cabeças, com vivos de sêda lavrados com fio de ouro. E são mercadores e 
tratam com mouros brancos”979.

A título de prova do rol de influências inscritas em Peregrinação de 
Barnabé das Índias, mas, desta feita, inspiradas em Peregrinação de Fernão 
Mendes Pinto, vejamos o contexto que se segue, retirado logo do primeiro  

977  Jean Chevalier e Alain Gheerbrant, “Dez” in Dicionário dos Símbolos. Mitos, Sonhos, 
Costumes, Gestos, Formas, Figuras, Cores, Números, p. 261.

978  Mário Cláudio, Peregrinação de Barnabé das Índias, p. 179. 

979  Roteiro da Primeira Viagem de Vasco da Gama (1497-1499) (1940). Prefácio, notas e anexos 
por A. Fontoura da Costa, Divisão de Publicações e Biblioteca Agência Geral das Colónias, p. 21.
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capítulo desta última obra sob o título “Do que passei em minha mocidade neste 
reino até que me embarquei para a Índia”980: 

“Quando às vezes ponho diante dos olhos os muitos e grandes trabalhos e infortúnios 
que por mim passaram, começados no princípio da minha primeira idade, e continuados 
pela maior parte do tempo da minha vida, acho que com muita razão me posso queixar 
da ventura que parece que tomou por particular tenção e empresa sua perseguir-me a 
maltratar-me, como se isso lhe houvera de ser matéria de grande nome, e de grande 
glória: porque vejo que não contente de me pôr na minha pátria, logo no começo de 
minha mocidade, em tal estado, que nela vivi sempre em misérias e em pobreza, e não 
sem alguns sobressaltos e perigos da vida, me quis também levar às partes da Índia, 
onde em lugar do remédio que eu ia buscar a elas, me foram crescendo com a idade os 
trabalhos e os perigos”981. 

Como se pode verificar, Fernão Mendes Pinto, inaugura esta obra com uma 
visão retrospectiva, em jeito de lamento, acerca da pobreza e miséria que enfrentou 
desde tenra idade, buscando “remédio” na viagem que empreendeu “às partes 
da Índia”. Também Barnabé vivenciou uma infância e juventude marcada por 
mínguas e certas tropelias que vão desde o roubo aos pomares, o andar sem rumo, 
à gravidez e mortes de Revocata, do filho de ambos e da mãe de Revocata982. Na 
realidade, o balanço que, a dada altura, faz da sua vida é extremamente negativo, 
senão vejamos: “Decorreu um par de anos, e havia sido eu cabouqueiro e moço de 
taberna, pedinte e ajudante de calafate, criado de um boticário e surrador, coveiro 
dos mortinhos da Misericórdia, e por cinco vezes penará numa enxovia”983. Mas, 
perante tão negro currículo, eis que deseja ardentemente partir, em busca da cura 
de tantas e tão graves maleitas: “E atirava Barnabé o olhar para o Atlântico que à 
sua frente se estirava, e pressentia que só dele haveria de lhe resultar a purificação 
da carne conspurcada, e que no vento respirara a saúde, e que no horizonte se 
situara a redenção”984. Como se percebe, o desejo que ambos tiveram de partir, a 
fim de procurarem purgar os seus pecados, ou ainda, embora com características 

980  Fernão Mendes Pinto, Peregrinação I, Lisboa, R.B.A. Editores, S.A., 1996, p. 13.

981  Idem, ibidem, p. 179.

982  Mário Cláudio, Peregrinação de Barnabé das Índias, p. 78.

983  Idem, ibidem, p. 76.

984  Idem, ibidem, p. 86.
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diferentes, é certo, o apelo a tomar as vestes clericais985 acaba por constituir mais 
um ponto de contacto entre as citadas obras e respectivas personagens. 

Quanto a Padre António Vieira, aparece, por um lado, na estrutura de 
fundo, designadamente por via dos herdados jogos de contrates tão a gosto do 
estilo perpetrado pelo Barroco, por outro lado, e de forma mais subtil, encontra- 
-se ainda inculcado na simbologia dos peixes que circulam livremente “isentos 
do peso da falta”986. Em Camilo Broca, Mário Cláudio resolve contar a história 
dos antepassados familiares dos Brocas, servindo-se de certos personagens987 
e tiques camilianos conhecidos. Por outro lado, é igualmente digno de realce, 
por exemplo, o realismo do estupro de Cândida Branca perante a impotência 
de Lambrout, as vivências das prostitutas e o caso do suicida falido d’A Quinta 
das Virtudes. Ademais, não podemos também olvidar a temática do amor ligada 
a interesses classistas. Veja-se o caso de João Pinto de Azevedo Meirelles, das 
Virtudes, que é penalizado pelo casamento com a criada Teresa, filha de António 
Teixeira e Mariana Monteiro, simples agricultores de S. Salvador do Tabuado. No 
que concerne ao trabalho As Batalhas do Caia, Mário Cláudio recupera, como 
se sabe, alguns tiques queirosianos para pôr em prática uma ideia que Eça de 
Queirós não chegou a concretizar. Para além disso, muitas outras interferências 
há ainda a registar como o gosto pelo adjectivo, pela ironia soberba e, até mesmo, 
pela predilecção pela educação inglesa por oposição à portuguesa, colocada na 
boca de Joana Maria Mavigné d’A Quinta das Virtudes. Finalmente, Fernando 
Pessoa entra nesta lista, entre muitos outros motivos, através da personagem 
“Senhor Soares”, de Boa Noite, Senhor Soares, que é nada mais, nada menos do 
que o opaco e cinzento Bernardo Soares, um dos seus múltiplos heterónimos, 
mas também por via do Mostrengo que faz companhia aos monstros marinhos 
que habitam no fundo do mar, “a mais profusa das hidras das sete cabeçorras do 
medo”988, e tanto ensombram a tranquilidade dos marinheiros de Peregrinação de 
Barnabé das Índias. 

985  Barnabé, devido às suas semelhanças físicas com S. Pedro, é convidado a pousar para o 
mestre de pintura Gaspar Vaz; Fernão Mendes Pinto sente-se impelido a seguir os passos de São 
Francisco Xavier.

986  Mário Cláudio, Peregrinação de Barnabé das Índias, p. 249.

987  Veja-se, por exemplo, a personagem Simão, tio dos órfãos Camilo e Rita, que figura em 
Camilo Broca que é nada mais, nada menos do que o protagonista do tão aclamado Amor de 
Perdição de Camilo Castelo Branco. 

988  Mário Cláudio, Peregrinação de Barnabé das Índias, p. 22.
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Ademais, a adopção de um estilo clássico encontra igualmente certa 
expressividade por via de algumas figuras mitológicas como Medeia, em Medeia, 
Fénix, em Um Verão Assim, ou Prometeu, n’ A Quinta das Virtudes. Note-se 
que, como Ana Paula Arnaut refere, a interacção com o campo mitológico, com 
extensões ao terreno pós-modernista, é ainda susceptível de ser gizada num outro 
plano mais lato e abrangente. E apresenta a seguinte explicação:  

“Assim, se tivermos em conta a quase sempre notória descontinuidade do sintagma 
narrativo, não nos parece despiciendo chamar à colação um paralelo estreito com o 
mito do labirinto. Tal acontece, entre outros títulos igualmente ilustrativos, com a 
urdidura do romance supracitado [A Quinta das Virtudes]. Neste, o diálogo pulverizado 
entre textos vários (o seu, O Roteiro da Índia de Álvaro Velho, as Décadas da Ásia de 
João de Barros ou Os Lusíadas) redunda numa ausência de cronologia, de linearidade, 
capaz de enredar o leitor em múltiplos e labirínticos caminhos e, por conseguinte, 
potencialmente capaz de despoletar a possibilidade de o fazermos assumir o papel de 
Teseu”989. 

Feita esta primeira abordagem, onde apresentamos o tema e alguns laços 
que prendem Mário Cláudio a incontornáveis referências literárias lusitanas, 
revisitamos, em seguida, várias das suas obras, a fim de colhermos os referidos 
elementos clássicos e pós-modernos mais marcantes. E damos início a este 
empreendimento, através do seu primeiro trabalho narrativo, Um Verão Assim, 
que regista uma transição da poesia para a prosa, o que lhe confere o estatuto não 
de “livro de contos”990 nem de “romance de efabulação”991, mas antes de “poema 
de histórias onde, porém, ‘vêm decepadas as histórias’”992. De facto, apesar da 
sua singularidade intrínseca, assistimos ao lançamento de alguns alicerces que, 
naturalmente, irão amadurecer ao longo da obra literária que vai produzindo. 
Assim, do ponto de vista semântico:

989  Ana Paula Arnaut, “Mário Cláudio. Aproximação a um Retrato”, in O Mito Clássico no 
Imaginário Ocidental, coords. Delfim F. Leão, Maria do Céu Fialho e Maria de Fátima Silva, 
Ariadne Editora, Coimbra, 2005, p. 23, acresecento nosso.

990  Duarte Faria, “‘Um Verão Assim’, de Mário Cláudio”, Revista Colóquio/Letras, Recensões 
Críticas, n.º 2, Março de 1975, p. 72.

991  Idem, ibidem, p. 72.

992  Idem, ibidem, p. 72.
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“A fabricação deste texto, em oposição ou em diferença, passa pela ruptura de toda 
uma história numa disseminação semântica que subverte figuras e categorias e ainda 
de toda uma sintaxe por concomitante pulverização da frase”993. 

Porém, no âmbito da mescla de temas tratados, há um que acolhe 
superior destaque. Reportamos-nos à questão das origens, onde “a génese e a 
escatologia se exprimem em correlação”994. Na opinião de Duarte Faria, o texto 
tenta precisamente realizar esse reencontro e fusão, visível na frase: “A VIDA 
RESUMIMOS AO GÉNESIS AO APOCALIPSE”995. Na realidade, achamos 
diversas passagens que espelham a referida temática, contextos esses que se 
materializam em jeito de símbolos mitológicos. Veja-se, por exemplo, no trecho 
que se segue, o recurso à figura grega fénix, usada anteriormente pelos Egípcios, 
que, como se sabe, tem a particularidade de entrar em auto-combustão para, 
passado algum tempo, renascer das cinzas: “vermelho com uma folha roxa o 
vestido de Clara o amuleto que sobre a mesa deixava pousar uma fénix de asas 
quebradas bico torcido fulminada em pleno voo”996. Mas a contribuição dos 
pássaros não se fica por aqui, visto que encontramos ainda, como verbalização do 
ancestral, a personagem “AVE” “insistentemente invocada”997, tanto nesta como 
noutras obras998, constituindo, desta feita, a representação e o prestígio das raízes 
genesíacas. 

Posto isto, é óbvio que “num texto atravessado pela força sísmica da 
ruptura, pela atmosfera genesíaca e apocalíptica, a própria leitura lógico- 
-racional é subvertida”999. Tomemos a categoria da narrativa tempo como 
exemplo da sugestão de pequenos laivos que, em nosso entender, manifestam 
já algumas tendências pós-modernistas, uma vez que surge “à superfície deste 
texto simplesmente destruído na sua compartimentação cronológica e como 

993  Idem, ibidem, p. 72.

994  Idem, ibidem, p. 72.

995  Mário Cláudio, Um Verão Assim, 3.ª ed., Lisboa, Quetzal Editores, 1988 [1974], p. 30.

996  Idem, ibidem, p. 26.

997  Duarte Faria, “‘Um Verão Assim’, de Mário Cláudio”, Revista Colóquio/Letras, Recensões 
Críticas, p. 72.

998  A título de exemplo, referimos a importância concedida à Ave (pintarroxo, gaivota, pomba) 
na obra Peregrinação de Barnabé das Índias.

999  Duarte Faria, “‘Um Verão Assim’, de Mário Cláudio”, Revista Colóquio/Letras, Recensões 
Críticas, n.º 2, Março de 1975, p. 73.
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produção típica do não homogéneo”1000. Vejamos, no final do primeiro capítulo, 
uma passagem que reflecte esta realidade: “quem éramos? quem somos nós 
que fomos estamos amanhã nasceramos gloriosos a escalar os revérberos do 
dia”1001. Por isso mesmo, Duarte Faria entende que “subverte-se o unitário pela 
disseminação e da mesma maneira sobrepõe-se o pluridimensional ao linear”1002. 
Como se sabe, a disseminação conducente à falta de linearidade denuncia a 
incidência de laivos tipicamente pós-modernistas. Após a apreciação do estilo 
original das linhas divisórias da narrativa da obra em apreço (A, integrado no 
capítulo primeiro, B, no capítulo segundo, e assim sucessivamente), o mesmo 
autor refere que “está em causa a consumação duma ordem diferente, portadora 
dum código autodeterminado dentro de um sistema de transmissão específico”1003, 
reparando que para tal “contribui um largo aproveitamento do poético (a poiesis 
grega será um lugar-chave para a compreensão desta narrativa) corroborado pelo 
próprio espaço através da linha-verso”1004. Esta frase, de resto, pode atestar a 
convivência de duas linhas diferentes: por um lado, apresenta uma ordenação 
original e dissemelhante da tradicional (laivo moderno), por outro lado, reporta 
o entendimento da obra à luz da poiesis grega (laivo clássico). Vergílio Alberto 
Vieira, sobre o espírito criativo de Mário Cláudio, afirma o seguinte: 

“[…] parece ter dado mostras, logo a partir do lançamento de Um Verão Assim 
(1974), de partilhar do desejo de inaugurar, com outros, uma nova atitude na história 
do romance português, não somente por razões de linhagem, como adverte Arnaldo 
Saraiva, que lhe advém dos anglo-americanos e do nouveau roman primeiro, e dos 
percusores do romance psicológico, depois, mas de reatar possibilidades estéticas e 
estruturais em que o romance na sua busca do eu teve de se desviar do mundo visível 
da acção e debruçar-se sobre o invisível da vida interior”1005. 

Na realidade, Arnaldo Saraiva constata que “na semântica como na sintaxe, 
na lógica como na psicologia, na frase como no parágrafo, o que ‘Um Verão 
Assim’ propõe de um modo violento a um leitor português é a filosofia, a estética 

1000  Idem, ibidem, p. 73.

1001  Mário Cláudio, Um Verão Assim, p. 24.

1002  Duarte Faria, “‘Um Verão Assim’, de Mário Cláudio”, Revista Colóquio/Letras, Recensões 
Críticas, n.º 2, Março de 1975, p. 73.

1003  Idem, ibidem, p. 73.

1004  Idem, ibidem, p. 73.

1005  Vergílio Alberto Vieira, in Mário Cláudio: 30 Anos de Trabalho Literário (1969-1999), p. 33.
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e a dinâmica da analogia, da descontinuidade, do fragmentário”1006. Já Gabriel 
Magalhães, ainda acerca da mesma narrativa, adverte, no entanto, que “dentro 
de esta obra tan ‘moderna’, encontramos muchas referencias ‘clásicas’”1007, daí 
que conclua que “algunas de las obras de vanguardia escritas por este autor son 
edifícios nuevos que continen en su interior estatuas antiguas”1008. Ou seja, Mário 
Cláudio, fruto do tempo em que vive, actualiza na sua obra as mencionadas 
características de pendor pós-modernista, todavia mantém, não esqueçamos, um 
sério compromisso com o filão clássico. 

Feita esta advertência, ouçamos as palavras de Maria de Fátima Marinho 
acerca da passagem de modernidade a pós-modernidade:

“[…] o repensar irónico pós-moderno da História revela-se definitivamente não 
nostálgico, [...] na medida em que se toma plena consciência de que não há uma só 
verdade, facto que se poderá traduzir por uma grande instabilidade na focalização. [...] 
A par desta disparidade de focalizações, que depende estritamente dos pontos de vista 
das variadas personagens envolvidas na trama, encontramos ainda a marca ostensiva 
do narrador que se distancia do tempo narrado”1009. 

E é precisamente o que podemos esperar, por exemplo, de Peregrinação 
de Barnabé das Índias: uma reinterpretação dos factos históricos, onde Vasco 
da Gama detém um papel bastante menor do que aquele que lhe é atribuído pela 
História tradicional, sendo que uma boa parte da viagem é vista sob a perspectiva 
de uma personagem até então desconhecida, ou melhor, apenas existente no 
domínio ficcional. Também em Amadeo, concretamente nas duas narrativas que 
se sobrepõem, a do Papi que tenta reconstituir a vida de Amadeo e a do diário 
criado pelo sobrinho Frederico, dando-nos conta de episódios de menor monta 
concernentes às dificuldades de relacionamento com o seu tio, Papi, podemos 
encontrar traços de natureza pós-modernista. Acerca de Amadeo, Ana Paula 
Arnaut diz que, a dada altura, se reveste de um “múltiplo e fragmentário registo de 
vidas e de histórias”1010 que vão desde o biografado Amadeo de Souza-Cardoso, 

1006  Arnaldo Saraiva, “Extractos da Crítica”, in Jornal de Letras e Letras, n.º 1, Novembro de 
1987, p. 12. 

1007  Gabriel Magalhães, “Mário Cláudio o la Aventura de la Belleza”, p. 177.

1008  Idem, ibidem, p. 177.

1009  Maria de Fátima Marinho, O Romance Histórico em Portugal, p. 41.

1010  Ana Paula Arnaut, Post-Modernismo no Romance Português Contemporâneo. Fios de 
Ariadne. Máscaras de Proteu, p. 190.
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ao virtual biógrafo, passando por Papi, e por Frederico, no fundo, “efectivo 
biógrafo e narrador”1011 “de si e do trabalho a que seu Tio se dedicava”1012. No 
enclave deste engenhoso jogo emerge: 

“[…] um singular triângulo em que as vidas (semi-)contadas não se sucedem 
linearmente. Pelo contrário, mesclam-se pelos interstícios de uma escrita diarística 
(que abrange um período de cerca de nove meses), para a qual de modo diverso se 
chama a atenção e cujo inerente carácter fragmentário aqui se amplia pelos intervalos 
silêncios de dias e dias”1013. 

Por outro lado, no que diz respeito à escrita fragmentária, a mesma 
especialista explica que tal aspecto ocorre não somente porque Frederico revela 
sistematicamente as metodologias de investigação e de feitura da biografia, 
aproximando-se do ensaio, mas “ainda porque, por essa via, ele parcialmente se 
apropria do relato biográfico, inevitavelmente nimbando-o com as cores da sua 
própria fantasia”1014. De facto, muito se tem dito sobre a obra Amadeo, sendo- 
-lhe inclusivamente inculcado o vínculo da “técnica naturalista, sobretudo se 
atendermos ao facto de que o biógrafo faz ‘saga’ [...] da própria família”1015. Ora, 
sabendo que: 

“[…] apesar das críticas dos detractores, o naturalismo pretendia-se arte de representação 
do real e discurso epistemológico de explicação dos factos documentados, exactamente 
através da descrição [...], o procedimento de Mário Cláudio, lançando mão dos 
mesmos materiais a que os naturalistas recorriam, parece querer mostrar que o detalhe 
documental (a perspectiva do olhar do tio-avô, os óculos, as letras vistas através das 
lentes, a referência ao guarda-livros e a própria enumeração das encomendas) apenas 
serve de húmus ao devaneio que se vem fixar num pormenor incerto (a ‘mancha de 
tristeza’, equivocamente atribuída a uma folha de plátano), não podendo aspirar a 
demonstrar seja o que for no plano da realidade referencial”1016 .

1011  Idem, ibidem, p. 190.

1012  Mário Cláudio, Amadeo, p. 136.

1013  Ana Paula Arnaut, Post-Modernismo no Romance Português Contemporâneo. Fios de 
Ariadne. Máscaras de Proteu, p. 190.

1014  Idem, ibidem, p. 193.

1015  Carlos J. F. Jorge, “Os Quadros da Crónica ou a História Segundo o Romancista”, p. 206.

1016  Idem, ibidem, p. 206.
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Com efeito, em Amadeo existe comprovadamente uma “subversão de 
códigos”1017 de pendor pós-modernista. Logo, a sensação de fuga ao relato 
tradicional instala-se devido “ao aparato de artifícios imaginativos presentes 
no preenchimento dos silêncios da infância do artista”1018. Este procedimento 
desemboca não apenas numa “espécie de anulação da distância emocional que 
perante o biografado se diz dever manter-se, mas também, e em consequência, 
uma ruptura do padrão de fiabilidade e de objectividade esperadas”1019. Segundo 
Ana Paula Arnaut, esta obra, sob a alçada da fluidez genológica pós-modernista, 
revela um “fluido constructo ficcional”1020, posto que tão visíveis são as amálgamas 
de géneros que incluem o romance, o ensaio, o diário e a tão aclamada biografia.

Por outro lado, uma das consequências do uso da descrição parece, 
segundo Carlos Jorge, emergir da relação que o autor estipula “com a sua própria 
linhagem de criador. Trata-se de um modo de Mário Cláudio citar – com ecos e 
consequências variadas, que podem ir do pastiche paródico à busca de antepassados 
literários – os modelos romanescos oitocentistas”1021. O mencionado estudioso 
afirma ainda que o ficcionista em apreço se auto-propõe seguir os modelos do 
naturalismo, mormente os mais complexos, salientando a descrição como a que 
era praticada no século XIX, a fim de “instaurar a modernidade do seu lirismo 
romanesco”1022, “em moldes mais ou menos paródicos, seguindo Camilo, mais 
ou menos empolgados, seguindo Júlio Dinis ou Arnaldo Gama”1023. Ou seja, a 
tendência ao pormenor, ao detalhe dispensável, “à minudência algo escatológica 
torna-se o processo através do qual a verbalidade se dignifica como objecto 
estético, criando o espaço em que o acto de enunciação se declara suprema 
virtude”1024. Mário Cláudio adere fervorosamente a este descritivismo constante, 
embarcando na onda do preciosismo lexical e, naturalmente, semântico. Em cada 
obra, seja qual for o assunto, vemo-lo, a todo o momento, entretido a apresentar 

1017  Ana Paula Arnaut, Post-Modernismo no Romance Português Contemporâneo. Fios de 
Ariadne. Máscaras de Proteu, p. 180.

1018  Idem, ibidem, p. 180.

1019  Idem, ibidem, p. 180.

1020  Idem, ibidem, p. 194.

1021  Carlos J. F. Jorge, “Os Quadros da Crónica ou a História Segundo o Romancista”, pp. 209- 
-210.

1022  Idem, ibidem, p. 210.

1023  Idem, ibidem, p. 210.

1024  Idem, ibidem, p. 210.
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profusamente os mais ínfimos pormenores. Mas nunca devemos esquecer que a 
esta característica de pendor clássico, por assim dizer, o autor em estudo soma 
outras mais modernas.

No caso d’A Quinta das Virtudes, por um lado, deparamo-nos com certas 
“subversões ditadas pela deambulação imaginativa algo libertina e pela fuga à 
linearidade na construção da narrativa, designadamente ao nível da instância 
temporal, próprias de um narrador contemporâneo, livre das peias inerentes à 
tradição do género”1025. Aliás, António Guerreiro opina que Mário Cláudio cultiva 
uma escrita “desmesurada, literalmente barroca, que privilegia a proliferação dos 
processos retóricos e cria um efeito de hiperliterariedade”1026. No fundo, trata-se 
de um estilo “que responde à representação de cenários eminentemente teatrais, 
como os acontecimentos se organizam em ecos e variações e não de uma forma 
linear”1027, ziguezagueando por diversas e longínquas gerações e respectivos 
factos históricos que as acompanham. Ademais, não esqueçamos também o já 
mencionado golpe de ruptura com a matriz tradicional inscrito, por exemplo, 
no conturbado envolvimento amoroso entre Teresa e o “filho arrevesado” que 
lhe custou, inclusive, a perda da herança da titularidade da Casa, sendo que 
metonimicamente pode sugerir o seguimento de rumos diferentes. 

Por outro lado, Carlos Jorge Figueiredo afirma, a propósito do mesmo 
romance, que se trata de “um dos mais notáveis trabalhos de recriação e exibição 
criativa dos efeitos miméticos, entendidos como efeitos semiósicos, ou seja, de 
produção de sentido, com base na descrição segundo os temas e os modelos do 
romance clássico”1028. Não esqueçamos que se trata de uma narrativa oitocentista, 
refectindo assuntos realistas como a vida das prostitutas ou os infortúnios dos 
suicidas. Mas atentemos ainda em mais alguns elementos que transbordam um 
forte aroma ancestral. É caso disso a menção a aspectos de matriz clássica, desta 
feita, inscrita na trama em questão por via da personagem Joana Maria Mavigné 
que recebeu, da sua tia Margaret, um relógio de que gosta particularmente, 

1025  Isabel Pires de Lima, in Mário Cláudio. 30 Anos de Trabalho Literário (1969-1999), p. 31.

1026  António Guerreiro, “História, Mito, Memória”, in Expresso (cultura), 11 de Janeiro de 1991, 
p. 1.  

1027  Idem, ibidem, p. 1.

1028  Carlos Jorge Figueiredo Jorge, “A Ordem do Descritivo na Narrativa e a Mudança de 
Dominante do Registo Discursivo – Algumas Hipóteses sobre o Romance Contemporâneo a 
Partir de A Quinta das Virtudes de Mário Cláudio”, Anais da UTAD-Forum de Literatura e Teoria 
Literária 1991, Vila Real, vol. 4, n.º 1, Dezembro de 1991, p. 112.
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reproduzindo com simplicidade o que havia aprendido acerca da figuração do 
dito artefacto: 

“[…] é Apolo o inventor da música e da poesia e, por não ignorar como adoro tais artes, 
é que me obsequiou a tia, com este relógio, onde o surpreendemos, apetrechado com os 
atributos de seus talentos, o instrumento de cordas e a coroa de louros, sozinho, ou seja, 
sem o séquito das nove musas, suas irmãs, as quais, na clareira de Hélicon, cantam e 
dançam, sob o pontificado do deus, e que são Clio, Euterpe, Polímnia, Melpómene, 
Terpsícore, Érato, Calíope, Urânia e Talia”1029.

Finalmente, destacamos a referência a “Prometeu”1030, figura clássica que, 
como se sabe, roubou o fogo a Zeus, para o dar aos mortais, e, como castigo, foi 
aprisionado, sendo que, por toda a eternidade, invariavelmente todos os dias uma 
ave lhe comia pedaços do seu fígado. 

Já a propósito de Tocata para Dois Clarins, há que apreciar a “tentativa 
de estabelecer um diálogo com a História ‘Oficial’”1031, onde “a ficcionalidade do 
texto pode configurar-se como uma possibilidade de (re)leitura e/ou (re)visitação 
do passado conhecido tradicionalmente”1032. Conforme se percebe, encontramos, 
novamente, a tal reinterpretação dos factos, bem ao gosto do pós-modernismo. 
Neste caso, “o passado português foi construído textualmente, por Mário Cláudio, 
na metáfora da montagem da Exposição do Mundo Português”1033. Por outro lado, 
no âmbito da falta de linearidade inscrita em Tocata para Dois Clarins, Moacyr 
Laterza Filho atribui especial destaque a uma certa distorção temporal, perfilhada, 
entre outros aspectos, por:

“[…] saltos significativos e retornos inesperados, que criam o aparecimento de lapsos 
de tempo em que se intui a seqüência dos fatos. [...] Assim, a despeito da velocidade, o 
efeito é o de uma certa ‘atemporalidade’, pois, desse entrelaçamento, resulta o esforço 

1029  Mário Cláudio, A Quinta das Virtudes, p. 294.

1030  Idem, ibidem, p. 228. Note-se que já tivemos oportunidade de, anteriormente, destacarmos 
esta figura clássica. 

1031  Maria Aparecida Vidigal Barbosa Azevedo, “Tocata para Dois Clarins: um Toque Dissonante 
na História Portuguesa”, in Encontros Prodigiosos, Anais do XVII Encontro de Professores 
Universitários Brasileiros de Literatura Portuguesa, vol. II, p. 696.

1032  Idem, ibidem, p. 696.

1033  Idem, ibidem, p. 697.
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para se criar um quadro de uma certa identidade entre as histórias que se narram e as 
que começam a ser narradas”1034.

Na verdade, como nos explica o mestre Charles Bally, até a tendência a 
evitar a linearidade encontra a sua explicação “en el carácter ‘temporal’ de las 
formas lineales, pues el dibujo exige una atención sucesiva y es preciso conservar 
el recuerdo de las impresiones anteriores para enlazar a ellas las siguientes 
constituyéndolas así en unidad”1035.

O próprio Mário Cláudio, ainda na mesma obra, deixa, por via das artes, 
escapar, o seu entendimento sobre a dualidade existente entre antigo e moderno, 
senão vejamos: 

“Em Portugal, hoje em dia, defrontam-se duas visões antagónicas do papel 
transfigurador das artes [...]. Insistem os históricos, pela sua parte, na universalidade 
e na permanência daquilo que constitui património de séculos, pretendendo valorizar 
as formas tradicionais, em detrimento da inventiva da contemporaneidade. Reagem os 
modernistas, remetendo à categoria de académica toda e qualquer manifestação, que 
não tenha, a seu favor, o aval de uma actualidade incontestável. A verdade, porém, 
é que se enganam, e bem lamentavelmente, ambas as facções, esquecidas de que o 
progresso se faz, nesta área, com a atenção posta, em simultâneo, no passado e no 
futuro”1036. 

Quanto a Peregrinação de Barnabé das Índias, recordamos que “Mário 
Cláudio recriou uma epopeia de acordo com uma estética da desconstrução, tão 
própria do período pós-moderno em que vivemos, em que tudo se requestiona e 
onde os valores são pulverizados”1037. Por isso mesmo, a narração é considerada 
“heterodoxa, escapando-se às convenções aceites pela tradição histórica. Mais do 
que um herói, surge-nos um Vasco da Gama simplesmente humano, preocupado 
com a sua fazenda, com as suas rendas de homem rico”1038. Por seu turno, emerge 
uma outra figura, desta feita, um anti-herói popular de seu nome Barnabé que 
ofusca inclusive a relevância histórica daquele que é visto, nesta narrativa, como 

1034  Moacyr Laterza Filho, “Os Contrapontos de Mário Cláudio, ou os Improvisos de uma Tocata 
que, a Dois Clarins, fora Composta para Solo de Guitarra”, p. 324.

1035   Charles Bally, Elise Richter, Amado Alonso, Raimundo Lida, El Impresionismo en el 
Lenguaje, 3.ª ed., Universidad de Buenos Aires, Departamento Editorial, 1956, p. 113.

1036  Mário Cláudio, Tocata para Dois Clarins, pp. 45-46.

1037  Manuel Alegre, in Mário Cláudio: 30 Anos de Trabalho Literário (1969-1999), p. 34.

1038  Idem, ibidem, p. 34.
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mais um marinheiro, com um cargo de chefia é certo, mas sem grande voz ou 
ressonância. A propósito da mesma obra, Carlos Jorge dá-nos ainda conta da falta 
de ordem temporal remanescente, posto que estamos perante uma “perspectiva 
narrativa que nunca se submete à necessidade de dar sequência à acção segundo 
a exigência de sucessivas actuações ordenadas pela cronologia e verbalmente 
expressas no pretérito perfeito – pelo contrário as formas preferidas são as do 
presente e as do futuro”1039.

 Continuando no domínio de Peregrinação de Barnabé das Índias, mas, 
perscrutando, de momento, algumas características do foro clássico, importa 
mencionar que, além das componentes já enunciadas no início deste ponto 
temático, teremos igualmente em atenção as sábias palavras que Ana Paula 
Arnaut profere a este respeito:

“[…] as referências mitológicas decorrem, necessária e inevitavelmente, da 
intertextualidade com a epopeia camoniana. Aqui, entre outros casos que passam pela 
menção a Clóris (esposa de Zéfiro e deusa das flores), deparamos com a personagem 
que empresta o nome ao título do romance (personagem já presente em um dos contos 
de Itinerários) a lembrar-se de Leonardo e de ‘ninfas nuas, nas nascentes se banhando’ 
[...] ou, nas linhas finais, Vasco da Gama que, olhando-se ao espelho, vê ‘a sereia e o 
grifo, a harpia e o dragão, e eis que estremeceu de frio e pasmo’”1040. 

Sobre a mesma obra, Ramiro Teixeira repara que aquilo que verdadeiramente 
merece destaque consiste no veio de pendor barroco que perpassa a obra, senão 
vejamos: 

“[…] o estilo sempre dependente do barroco, desse jogo de luzes contrastantes, da 
organização geral dos conteúdos, servida por uma notável verbalização decorativa, de 
apelo ao decorum, aliás, de acordo com a teorização das formas clássicas, segundo o 
gosto e as ideias de Aristóteles e Cícero”1041.

Quanto ao estilo ziguezagueante, existente em Ursamaior, marca que, de 
resto, surge com regularidade nos escritos claudianos, Dalva Calvão explica que: 

1039  Carlos J. F. Jorge, “Os Quadros da Crónica ou a História Segundo o Romancista”, in 
Colóquio/Letras, Recensões Críticas, n.º 161-162, p. 204.

1040  Ana Paula Arnaut, “Mário Cláudio, Aproximação a um Retrato”, in Mito Clássico no 
Imaginário Ocidental, coords. Delfim F. Leão, Maria do Céu Fialho e Maria de Fátima Silva, 
Coimbra, Ariadne Editora, p. 23.

1041  Ramiro Teixeira, in Mário Cláudio: 30 Anos de Trabalho Literário (1969-1999), p. 34.
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“[...] a história de Henrique é narrada em seis capítulos que, entre o instante exato do 
crime e a permanência final na prisão, apresentam variados momentos do passado da 
personagem, até à realização do julgamento. Tais capítulos, em que, como em todos 
os outros, a voz narrativa ora se apresenta em primeira, ora em terceira pessoa, não 
se dispõem, contudo, de forma continuada: a cada episódio da vida de Henrique, 
intercala-se um capítulo sobre a vida, presente e passada, de cada uma das outras seis 
personagens”1042. 

Com efeito, esta ausência de linearidade inscrita no romance claudiano 
pode advir ainda da sua veia impressionista, digamos assim, posto que, Mário 
Cláudio, tendo em mente os procedimentos de fundo desta técnica pictórica, 
reflecte o efeito dos contornos mal definidos na escrita, socorrendo-se, para tal, 
do estilo ziguezagueante. Por outro lado, em jeito dicotómico, e seguindo uma 
forte veia barroca, preenche os espaços fugazmente pincelados, cioso de um 
preciosismo vocabular levado às últimas consequências. Assim, a mencionada 
técnica é, perfeitamente, verificável em variados trechos redigidos por Mário 
Cláudio. De resto, também Mário de Carvalho, outro escritor contemporâneo que 
apresenta certas afinidades com o autor em estudo nesta obra, confessa, em boa 
verdade na tentativa de avizinhamento ao tão assinalado tema da portugalidade, 
o seguinte: 

“Hão-de ter reparado que estas minhas tentativas de aproximação sucessiva têm 
muito de impressionista, tentando dar a essência sobrepondo camadas de cor. Mas não 
consigo passar de um quadro abstracto. No caso, uns retoques numa grande tela em 
branco. Talvez por eu próprio ser um produto do século XX, a propender já mais para 
o abstracto, para o surreal e para o ready-made”1043.

Como se sabe, a técnica pontilhista do impressionismo consiste em 
manusear “pequeníssimas pinceladas de cor pura lado a lado de maneira que as 
cores justapostas vibrem na retina e pareçam mesmo combinar-se, é também um 
processo metonímico e muito semelhante ao método de Cesário colocar a cor nos 
olhos do espírito”1044.

Mas, não esqueçamos, esta técnica, aliada à incidência histórico-cultural, 
não encontra expressão apenas na obra romanesca, também no texto dramático, 
Medeia, e no poético, Itinerários, por exemplo, apercebemo-nos dessas mesmas 

1042  Dalva Calvão, “Cláudio, Mário. Ursamaior”, Revista do Centro de Estudos Portugueses, p. 338.

1043  Mário de Carvalho, “Identidade. Identificando. Flanando por Fronteiras”, in Representações 
da Portugalidade, p. 278.

1044  Alexandre Pinheiro Torres, A Paleta de Cesário Verde, p. 31.
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opções. De resto, a escolha de Medeia1045 para título de uma peça de teatro é, uma 
vez mais, reflexo da tendência que Mário Cláudio tem demonstrado para criar 
uma história rica do ponto de vista cultural, pelo que, partindo de figuras que 
pertencem, directa ou indirectamente, à nossa história, recupera o mais profundo 
património cultural lusitano. Neste caso, Medeia faz parte da herança portuguesa 
por via desse nosso grande pilar cultural: o filão clássico de matriz greco-latina. 
Como se sabe, esta figura de sumo interesse inspirou várias obras e continua a 
incitar profícuas análises científicas. É caso disso o livro Uma Identidade em 
(Des)construção (A Figura de Jasão no Romance Medea. Stimmen de Christa 
Wolf e no Drama Manhattan Medea de Dea Loher)1046, onde Maria Ângela Limas 
apresenta uma interpretação muito interessante sobre a figura de Jasão. Trata-
se de uma personagem repleta de antíteses, posto que apresenta as seguintes 
características:

“[…] muito magro, mas musculado, jovem, mas que exibe cabelos brancos e caminha 
corcovado, em suma, como um poço de contradições no domínio físico, que parecem 
construir-se como reflexo corporal da profunda ambivalência fragmentária da sua 
realidade subjectiva individual”1047. 

No fundo, o corpo de Jasão mostra-se na sua “extrema ambiguidade como 
verdadeiro refúgio da própria identidade”1048. Quando lemos esta descrição, 
acodem-nos ao espírito algumas similitudes com o próprio Senhor Soares, posto 
que também este último possui uma identidade fragmentária, escondendo o mais 
que pode a sua essência, o que não causa qualquer estranheza, visto que se trata de 
um semi-heterónimo de Fernando Pessoa que, como o próprio refere, só aparece 
quando este se encontra sonolento ou cansado. Concomitantemente, cumpre-
nos ainda acrescentar que quer o “Jasão” de Medeia quer o “Bernardo Soares” 
de Boa Noite, Senhor Soares são personagens que, pelas suas características, 
contrastivas no primeiro caso e intrigantes no segundo, no fundo, desconcertantes 
e fragmentárias, encaixam perfeitamente na linha do Pós-Modernismo. Não 

1045  Para mais informação sobre esta figura mitológica grega, ver, obrigatoriamente, Dictionnaire 
des Mythes Littéraires, sous la direction du Professeur Pierre Brunel, nouvelle édition augmentée, 
Éditions du Rocher, 1988, pp. 1009 e ss..

1046  Maria Ângela Moreira Limas, Uma Identidade em (Des)construção. A Figura de Jasão no 
Romance Medea. Stimmen de Christa Wolf e no Drama Manhattan Medea de Dea Loher, Centro 
Interuniversitário de Estudos Germanísticos, Coimbra, Minerva Coimbra, s.d..

1047  Idem, ibidem, p. 177.

1048  Idem, ibidem, p. 178.
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deixa, pois, de ser curioso que Boa Noite, Senhor Soares e Medeia tenham sido 
lançados em conjunto.

Outra questão igualmente relevante, ainda a propósito de Medeia, prende- 
-se com o facto de Mário Cláudio manejar neste, como noutros trabalhos de onde 
destacamos A Quinta das Virtudes e Tocata para Dois Clarins, uma técnica que 
se prende com o estabelecimento de um paralelismo entre a história que decorre 
na obra e a História exterior, seja a História Clássica, seja a História do Mundo. 
Por exemplo, tal como Medeia foi traída por Jasão, também a actriz foi enganada 
pelo seu marido. Esta situação é visível na passagem: “‘É perfeitamente normal 
que qualquer mulher se aborreça, quando o marido anda com outra”1049. Como se 
percebe, também a peça teatral recorre a esta técnica de cruzamentos, no intuito 
de apresentar maior grau de verosimilhança. Por outro lado, Dalva Verani, acerca 
de Noites de Anto, fazendo um exercício de comparação entre Mário Cláudio e 
António Nobre, constata o seguinte:

“[…] se António Nobre rasura a unicidade de voz do texto lírico, Mário Cláudio rasura 
a multiplicidade de vozes e de acções do texto dramático, convidando-nos a perceber 
nesta atitude, para além de um intencional diálogo, uma comum atitude rejeitadora de 
modelos fechados e fixos”1050. 

De facto, apropriando-se de alguns versos de António Nobre1051, num 
expedito “trabalho de entrelaçamento entre”1052 ambos, “em perfeita coerência 
com as intenções dialógicas deste texto teatral”1053, acaba por “desnortear um 
leitor mais ansioso, preocupado em identificar, na vasta colcha de retalhos em 
que se constitui sua peça, os trechos que a ele pertencem e aqueles da autoria do 
poeta de Só”1054. Isabel Margarida Duarte, acerca do discurso polifónico inscrito 
na poesia, diz-nos, a certa altura, que:

“Os poemas enriquecem-se, assim, com as vozes várias que neles ouvimos, a dos 
habitantes do espaço sagrado de que se fala (desde o mais genuinamente popular ao 

1049  Mário Cláudio, Medeia, p. 18.

1050  Dalva Maria Calvão Verani, “António Nobre em Cena: Biografia e Intertextualidade em 
Noites de Anto, de Mário Cláudio”, in Os Centenários – Eça, Freyre, Nobre, p. 58.

1051  Cf. idem, ibidem, p. 59.

1052  Idem, ibidem, p. 59.

1053  Idem, ibidem, p. 59.

1054  Idem, ibidem, p. 59.
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mais esteriotipado e mecânico) [...], a dos pintores, músicos e poetas [...]. Os poemas 
tecem-se de muitas falas, de muitas línguas [...], de muitos lugares [...]. Não reflectem 
uma realidade única nem transmitem um sentido uno”1055.  

Por outro lado, Maria Lúcia Lepecki, acerca de Damascena, refere a 
importância da intertextualidade que considera um dos pilares constitutivos desta 
obra. Destaca então as frequentes “alusões e citações literárias”1056, onde, a bem 
dizer, temos a hipótese de rever inolvidáveis nomes e tendências como o forte 
reflexo na História e no Mito de Homero, o lirismo de Petrarca, o gosto trágico- 
-cómico de Shakespeare e Dostoiewski. Eis o contexto disso revelador:

“[…] em flashes mais ou menos nítidos, Homero e Shakespeare, Petrarca e a Bíblia 
(Job e Jeremias, mas não apenas), passamos por Dostoiewski ou pela moderna ficção 
policial de consumo, retornamos a Suetónio para depois, avançando de novo no tempo, 
encontramos Mantegna ou Josefa de Óbidos”1057. 

Depois de tudo quanto foi dito, cumpre-nos afirmar que, na realidade, 
optámos por apelidar este ponto temático de “classicismo vs. pós-modernidade”, 
mas poderia muito bem assumir a designação de tempo vs. eternidade: tempo como 
sinónimo de “pós-modernidade” e eternidade como sinónimo de “classicismo”. 
E passamos a explicar a pertinência desta alusão. Quanto ao vocábulo tempo, 
devemos reiterar que Mário Cláudio, nas suas obras, estabelece magistralmente 
uma ponte de passagem entre o passado e o presente, reflectindo-se tal opção, 
entre outros aspectos, ao nível histórico, social e cultural. De facto, como nota 
José Júlio Pinheiro, “le thème du temps est très actuel dans notre civilisation”1058. 
Este especialista do tempo n’Os Lusíadas explica, a este respeito, o seguinte: 

“L’histoire de notre humanité n’est qu’une lutte entre le temps qui n’est plus et celui 
qui n’est pas encore; entre le temps-durée que l’on veut abolir et le temps-instant que 
l’on veut maîtriser; entre l’ordre temporel qui fatigue et le désordre qui l’origine de 
l’inquiétude et du pathétique. C’est ainsi que l’humanité vit”1059. 

1055  Isabel Margarida Duarte, in Mário Cláudio: 30 Anos de Produção Literária, p. 28.

1056  Maria Lúcia Lepecki, “Mário Cláudio. Damascena, a Profecia”, in Sobreimpressão, p. 123.

1057  Idem, ibidem, p. 123.

1058  José Júlio Pinheiro, Le Temps dans la Structure des Lusiades, Thèse de Doctorat d’Etat, 
directeur de recherches M. Jean-Michel Massa, vol. I, Université de Haute Bretagne Rennes II, 
1991, p. 6.

1059  Idem, ibidem, p. 7.
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Diga-se, em abono da verdade, que os eventos históricos paralelos ao 
tempo da acção da narrativa tendem a surgir, na obra claudiana, como uma 
espécie de pano de fundo que dá vida e cor local ao cenário em causa. Para além 
disso, comportam ainda a particularidade de tratar de fenómenos e vivências 
sociais altamente relevantes para a caracterização do povo português, conferindo 
uma certa verosimilhança e espessura temática à história narrada. Neste sentido, 
a História, mas também a arte, mormente a música1060, a pintura, o património 
arquitectónico, encontram uma forte expressão ao longo dos seus trabalhos que se 
transfiguram num autêntico repositório de traços emblemáticos caracteriológicos 
dos portugueses e de Portugal, faceta que será alvo da nossa atenção mais 
pormenorizada no capítulo quinto desta obra que, compreensivelmente, assumirá 
a designação de “Mário Cláudio: Uma Enciclopédia Portuguesa”. 

Deste modo, quando pensamos no termo eternidade, referimo-nos 
concretamente ao desejo que, em nossa opinião, Mário Cláudio nutre pela 
permanência, pela continuidade. Isto é, apesar de o encontrarmos, não raras vezes, 
envolvido numa trama tecida pela ambiência coeva, caracterizada pela mudança, 
e impelido a embarcar, em jeito de desarrumação pós-modernista, digamos 
assim, nesta nova corrente, somos, efectivamente, capazes de descortinar um fio 
condutor verdadeiramente clássico que, perpassando a sua obra de lés a lés, lhe 
confere o apelido, a cobertura, de tempo e o conteúdo, o recheio, de eternidade. 
Prova disso mesmo é também o seu mais recente livro que, de resto, vem na 
linha de muitos outros, posto que estamos perante mais uma biografia, desta 
feita, de um poeta modernista, Tiago Veiga, a fazer lembrar o pintor modernista 
Amadeo. Por conseguinte, e como temos vindo a demonstrar, assistimos a um 
verdadeiro desfile de motivos temáticos de raiz clássica. Na verdade, imbuído 
de um espírito poético, imprime um cunho muito pessoal aos seus trabalhos, 
revelando certas obsessões, opinando acerca daquilo que o atormenta e afecta. 
Posto isto, facilmente se percebe que, através das suas gentes, mas também de 
certos itens que selecciona meticulosamente para actualizar os seus pensamentos, 
tais como o indivíduo, a família, o norte, o país, a humanidade, procura chegar à 
identidade do povo lusíada. Para ele, Portugal não faz sentido sem compreender 
primeiramente as suas gentes e a forma como se movem na sociedade. 

1060  Como se sabe, a herança da cultura nacional confere bastante destaque à produção musical. 
A este respeito, cf. Ladan Taghian Eftekhari, Biblos, Volume VI, 2.ª série, Ciência e nas Artes, 
Universidade de Coimbra, Coimbra, 2008, p. 137.
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Em suma, o autor em apreço optou por dar alguns passos em direcção 
aos nóveis trilhos pós-modernistas, o que, logo à partida, poderia reflectir uma 
espécie de morte, de rompimento com o passado, daí a designação de “pós-
modernidade” (tempo); não obstante, acaba por ser uma opção ilusionista, na 
medida em que, na sua essência, mantém-se efectivamente um “clássico”, não 
deixando de reflectir amiudadamente tal gosto ao longo das suas obras, o que 
justificará a outra face da moeda, o classicismo (eternidade), no sentido de 
permanência, de fidelidade para com a tradição. Assim, importa concluir que, em 
nosso entendimento, a componente clássica acaba por ter uma forte estridência, 
ressoando de variadas formas ao longo da obra claudiana. Defendemos, por 
conseguinte, que a componente pós-modernista constitui uma espécie de fogo- 
-de-artifício, vistoso e aparatoso, todavia quando se instala a tranquilidade, após 
a queda das canas, tornam-se bem nítidas as profundas e incontornáveis bases de 
natureza clássica.  

2.2. POPULAR VS. ARISTOCRÁTICO

Para iniciarmos este ponto temático, e sem necessitarmos de ir muito 
longe, acode-nos de imediato ao espírito a afamada Trilogia da Mão, cujas obras, 
Amadeo, de tendência experimental, vanguardista, Guilhermina, de ambiente 
mais burguês, e Rosa, de pendor mais popular, representam muitíssimo bem esta 
dualidade entre elementos de natureza aristocrática e de raiz popular. Cristina 
Oliveira lança as temáticas destas narrativas, e suas consequências, do seguinte 
modo: “[...] com Amadeo, pinta-se a tela da aristocracia rural do início do século, 
com as notas do violoncelo de Guilhermina, ouve-se uma burguesia citadina, 
com as mãos de Rosa, vive-se o génio de um povo capaz de dar forma à matéria 
primordial”1061. Com efeito, por detrás destes diferenciados mundos e do intuito de 
informar, dando a conhecer provas documentais, encontra-se um mundo paralelo, 
com outros desígnios, outros propósitos, que, desta feita, envolvem a entidade 
emissora. Por isso mesmo, a mencionada estudiosa entende que estamos perante 
um “escritor-manipulador de palavras”1062, devido ao manejo dos seguintes 
elementos:

1061  Cristina R. Cordeiro Oliveira, “Cláudio (Mário)”, in Biblos. Enciclopédia Verbo das 
Literaturas de Língua Portuguesa, p. 1169.

1062  Idem, ibidem, p. 1169.
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“[…] cruza o seu próprio itinerário com múltiplos itinerários destas biografias 
romanceadas, e o de um projecto ficcional ousado que, servindo-se de uma 
multiplicidade de planos, e jogando com a lógica do retrato, dentro de outro retrato, 
encena um percurso inquieto e movente de registos e de identidades”1063. 

Sem dúvida, são dignas de destaque as impressões tácteis em Rosa, visuais 
em Amadeo e melódicas, de tom aristocrático, em Guilhermina, encontrando-se 
estas últimas devidamente exploradas um pouco mais adiante, concretamente no 
ponto quarto deste mesmo capítulo.

Na narrativa A Quinta das Virtudes é audível, em variados contextos, 
o som típico das lengalengas, auxiliado, diga-se em abono da verdade, pela 
conjunção coordenativa de eleição, a copulativa ou aditiva1064. Não obstante, 
apesar destas distracções mais populares, por assim dizer, em termos generalistas, 
o tom de eleição acaba por ser, nesta obra, o aristocrático, até pelo teor da matéria 
narrada. Continuando no domínio d’A Quinta das Virtudes, Urbano Tavares 
Rodrigues repara efectivamente no mencionado jogo bipolar visível na notável 
“reconstituição tanto de atmosferas palacianas como de espaços populares 
e burgueses”1065. No âmbito do filão aristocrático, veja-se, por exemplo, a 
referência a um artefacto pictórico e seu criador, certamente só identificado por 
certos circuitos socialmente mais favoráveis: “‘[...] Foi Pierre Antoine Quillard, 
em mil setecentos e trinta e um, quem decorou este instrumento, e podem crer 
todos, meus senhores, que dei bom dinheiro por ele’. Representava a pintura um 
embarque para Cítara”1066. No que diz respeito ao elemento popular, repare-se, 
na mesma obra, a título exemplificativo, na descrição da matança do porco, onde 
se descrevem meticulosamente todos os procedimentos para a consecução de tal 
tarefa:

“Engordavam-se os bichos, com muita lavagem, [...] e fazia-se a matança [...]. 
Amarravam o desgraçado, que gania e gania [...] pendurado, pelo rabo, e rasgava-se, 
desde a peitaça, até cá abaixo, para arrancar os miúdos”1067.  

1063  Idem, ibidem, p. 1169.

1064  Por razões óbvias, desenvolvemos esta questão no ponto temático musicalidade.

1065  Urbano Tavares Rodrigues, “A Quinta das Virtudes. Mário Cláudio e o Romance de Grande 
Fôlego”, in Jornal de Letras e Letras (Crítica/Ensaio), 2 de Janeiro de 1991.

1066  Mário Cláudio, A Quinta das Virtudes, p. 52.

1067  Idem, ibidem, pp. 99-100.



239

Quanto a Improviso para Duas Estrelas de Papel, Paula Morão afiança que 
o leitor é obrigado a procurar “o equilíbrio difícil num universo temático que se 
situa entre dois pólos: o de uma espécie de ruralidade (a do campo, do mar, da 
casa) e o de uma intensidade de referências cultas, nem sempre reconhecíveis”1068. 
Na realidade, basta percorrermos a obra claudiana para verificarmos que são 
incontáveis os belíssimos casos que elucidam as duas vertentes que agora tratamos. 
Furtamo-nos, no entanto, de apresentar listagens que poderiam ser fastidiosas 
e, como tal, desinteressantes. Seleccionámos, ao invés, a fim de alcançarmos 
o efeito almejado, mais alguns exemplos ilustrativos da questão em destaque.  
E damos início a tal tarefa com Amadeo, dando conta da relevância do quadro que 
retrata a “Procissão de Amarante”, onde Mário Cláudio faz o relato da “aldeia, 
toda concentrada numa força que em foguetes haveria de explodir”1069. Para Ana 
Paula Arnaut, esta descrição é reveladora do enorme fascínio do autor pelos 
“elementos de raiz popular”1070, exemplificando com o contexto que de seguida 
transcrevemos: “Os vindimadores, ao contrário, bem poderiam facilmente raptá-
lo, levá-lo por montes e vales, a visitar em silêncio os covis dos lobos, as cavernas 
das bruxas, as fontes onde as raparigas cuspiam um fio de oiro infinito”1071. Enfim, 
os elementos de natureza popular constituem um foco de atracção do escritor em 
estudo que demoradamente se entretém a descrever aspectos, dizeres e sabedorias 
do povo, resistentes à passagem temporal, pois vão saltitando de boca em boca, 
de geração em geração. Por isso mesmo, não raramente o vemos a descrever 
acontecimentos quotidianos como, por exemplo, a já citada matança do porco 
ou pormenores relativos a certas festas e dizeres populares, como é o caso do 
responso de Santo António balbuciado em Ursamaior a meio de um assalto1072.

Para além disso, esta dicotomia é também visível no âmbito dos registos 
de língua. De facto, cedo nos apercebemos da capacidade de Mário Cláudio 
em manejar, com mestria e profundidade, quer os desvios ascendentes quer 
os descendentes. Isto é, por vezes, somos convidados a comungar de quadros 
altamente detalhados, conducentes, em termos linguísticos, à utilização de 

1068  Paula Morão, Viagens na Terra das Palavras. Ensaios sobre Literatura Portuguesa, Lisboa, 
Edições Cosmos e Paula Morão, 1993, p. 151.

1069  Mário Cláudio, Amadeo, p. 14.

1070  Ana Paula Arnaut, Post-Modernismo no Romance Português Contemporâneo. Fios de 
Ariadne. Máscaras de Proteu, p. 178.

1071  Idem, ibidem, p. 178.

1072  Cf. Mário Cláudio, Ursamaior, pp. 80-81.
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vocabulário especializado, onde pontifica a linguagem técnica e científica. Atente- 
-se, por exemplo, concretamente na obra A Quinta das Virtudes, no capítulo “Os 
Construtores do Jardim”, onde Mário Cláudio explora o campo semântico da 
botânica e, como tal, se serve de termos altamente específicos, de entre os quais 
destacamos os seguintes casos: “[...] Evonymus Lucteo, duas de Menta Paperita, 
três de Mesembryanthemum Amarelo, uma de Mesembryanthemum Vermelho, 
duas de Stachis Lanata [...]”1073. Na narrativa Ursamaior, dá-se, inclusivamente, 
ao detalhe de descrever o tipo de arma usada no crime que vitimou uma jovem 
universitária pela mão de Henrique, senão vejamos: 

“É uma pistola semiautomática, calibre seis vírgula trinta e cinco, Browning e de marca 
SM, modelo oitenta, número de série três sete três cinco, e de fabrico alemão, cano com 
um comprimento aproximado de oitenta e cinco milímetros, desprovida de definição 
de estriado no seu interior porque fora de calibre oito milímetros, exclusivamente 
destinada a deflagrar cargas de gás lacrimogéneo”1074. 

Na realidade, encontramo-lo, com regularidade, entretido a desenhar os 
mais laboriosos discursos ou descrições pejados de um registo mais rebuscado, 
elevando-se assim o nível, principalmente quando o narrador agarra as rédeas 
do discurso, ao domínio da linguagem cuidada, visível, por exemplo, nestes 
contextos: “Com a Casa por aprontar, ainda, mas habitável, presa a seu escabroso 
alcantil, apreciava José Pinto de Meirelles exibir, à vista, nem sempre excitada, 
de visitantes de passagem ou de hóspedes de raiz, a planta do que fora o projecto 
inicial”1075; “Habituado à limpeza do rego da lavra, a que o obrigam seus 
progenitores, dir-se-ia não lhe sobejar tempo bastante, a ele, que tão fogosamente 
se devotava a recreios, para atentar nos esmeros da Natureza”1076. Outras vezes, 
assistimos à descida vertiginosa rumo aos desvios descendentes. Vejamos alguns 
casos disso exemplificativos:

a) Linguagem familiar: “lencinho” (Ursamaior, p. 34), “banquinho” 
(Peregrinação de Barnabé das Índias, p. 274). 

1073  Idem, A Quinta das Virtudes, p. 327.

1074  Idem, Ursamaior, p. 11.

1075  Idem, A Quinta das Virtudes, p. 43.

1076  Idem, ibidem, p. 308.
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b) Gíria: “escaqueirar” (Ursamaior, p. 51), “dar tanga aos bóias” (Ursamaior, 
p. 83), “graveto” (A Quinta das Virtudes, p. 30), “marmanjo” (A Quinta das 
Virtudes, p. 253), “lampeiras” (A Quinta das Virtudes, p. 253), “apinocada” (A 
Quinta das Virtudes, p. 357). 

c) Calão: “isto é um gozo, com um caralho” (Ursamaior, p. 54), “Que se foda o 
bispo” (Ursamaior, p. 152), “não julgues que se trata de uma merda qualquer” 
(Boa Noite, Senhor Soares, p. 36).

E, por vezes, esta tendência bipolar regista-se ao virar da página ou até 
mesmo do parágrafo, como já tivemos ocasião de constatar. No que diz respeito à 
“variedade” e “propriedade” dos níveis de língua na composição de Ursamaior, 
Dalva Calvão diz tratar-se de uma “exigência certamente das características 
sociais e culturais de suas personagens, que, entretanto, acentuam, novamente, 
as diferenças em relação à produção antecedente”1077. A mesma estudiosa opina 
ainda que, embora Mário Cláudio não tenha olvidado estes detalhes em outros 
romances, em Ursamaior, naturalmente tendo em conta as especificidades que 
lhe são intrínsecas, acaba por demonstrar: 

“[…] um alargamento de suas experiências com a palavra escrita, convocando para 
o seu texto, algumas vezes, construções próprias de diferentes jargões, vocabulário 
e expressões impensáveis em qualquer um dos romances anteriores, mas que, neste, 
garantem intenções de verossimilhança”1078.

Enfim, parece-nos que esta dicotomia terá, em primeiro lugar, que ver com 
o rigor que o escritor em estudo pretende imprimir à forma como apresenta e 
descreve as mais variadas situações e episódios, elevando ou descendo o nível 
conforme as exigências da cena descrita. Ademais, há ainda que perceber que 
Mário Cláudio necessita de atribuir a cor local aos diferentes contextos, não só 
pela sua veia preciosista mas também pelo desejo manifesto de abraçar a requerida 
verosimilhança.

Porém, não esqueçamos que todo este trabalho, onde a luxúria do pormenor 
goza de um estatuto privilegiado, culmina com o desejo ardente de abraçar a 
alma do povo lusitano. Deste modo, almejando as intenções identificadas, Mário 
Cláudio enreda-se no constante jogo bipolar que dá origem a mais esta tensão. 

1077  Dalva Calvão, “Cláudio, Mário. Ursamaior. Lisboa: Dom Quixote, 2000 (180 páginas)”, 
Revista do Centro de Estudos Portugueses, p. 339.

1078  Idem, ibidem, pp. 339-340.
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2.3. REGIONAL VS. NACIONAL

Concordamos com Isabel Pires de Lima quando afirma que, “através da 
história da Casa das Virtudes, se insinua, pois, no romance, uma discreta dimensão 
nacional. ‘Porque uma casa – explica-nos um dos seus titulares – é a árvore que 
nós somos com suas raízes que nos prendem à pátria a que estamos unidos’”1079. 
Na realidade, estamos perante a história das origens de uma Casa e suas gentes 
que, efectivamente, se movem na cidade do Porto e, num plano mais lato, em 
Portugal. Se prestarmos a devida atenção, constatamos que o que acontece no 
país acaba por, inevitavelmente, interferir nas vivências da própria Casa, bem 
como da cidade em questão. É por isso mesmo que a mencionada estudiosa se 
dirige a ambas: à “história do Porto e do reino de Portugal”1080, já que uma não 
pode viver sem a outra. Assim, os acontecimentos que têm lugar dentro da Cidade 
Invicta, mesmo os que ocorrem num plano exterior à Casa, acabam mesmo por 
a afectar ou moralmente ou inclusive fisicamente. A título de prova, destacamos 
o capítulo quinto da referida obra destinado às fatigantes invasões francesas, 
posto que se torna num perfeito misturador de interferências várias. Com efeito, 
neste local ecoam alguns reveses de um facto histórico de âmbito nacional 
com consequências nefastas na vida particular de Cândida Branca, amante de 
Lambrout, posto que foi vítima de violação1081 por uma “parelha de militares”1082 
da horda francesa. Para além disso, a Casa, situada no Porto e em Portugal, acaba 
por, aquando do cerco do Porto, ser atingida pela dureza dos bombardeamentos, 
cujas mazelas dão continuidade a um certo processo degenerativo. Vejamos o 
contexto  a isso atinente:

“[…] a quinze de Fevereiro de mil oitocentos e trinta e quatro, data inesquecível, por 
se terem efectuado fortíssimos e incessantes ataques, os quais atingiram, sobretudo, 
as baterias da Torre da Marca e das Virtudes. Parte do telhado da Casa, deslocado por 
uma bombarda, fora pelos ares, atirando para os cantos, em berraria ensurdecedora, o 
mulherio que nele se encontrava”1083. 

1079  Isabel Pires de Lima, “‘A Quinta das Virtudes’: a Utopia Inevitável”, p. 12.

1080  Idem, ibidem, p. 12.

1081  A referida passagem pode ser achada in Mário Cláudio, A Quinta das Virtudes, pp. 130-131.

1082  Idem, ibidem, pp. 130-131.

1083  Idem, ibidem, p. 254.
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Deste modo, em jeito de contágio, digamos assim, a deterioração deste 
espaço físico alastra-se, de igual modo, ao campo dos valores e das vivências da 
própria grei de Rui Manuel Barbot Costa, sendo que o dealbar desta degradação, 
iniciada aquando das invasões francesas, tem continuidade quer com a ruptura 
provocada por um casamento socialmente inconveniente, abrindo, neste exacto 
momento, um enorme fosso na família que deu “começo à história desta Casa”1084, 
quer, como acabámos de ver, com os reveses dos estilhaços do Cerco do Porto 
na Casa. Assim, não admira, porém, que o desfecho final desta obra indicie uma 
certa perda do norte expressa neste fragmento:

“E é, para além destes títeres, o retábulo escangalhado, de cantaria cinzenta e de talha 
dourada, de ferros e de telhas e de vidros, onde uma Quinta, entre bruma e sépia, 
se destaca. E já nem apura João Pinto de Azevedo Meirelles, por fim, a que nação 
pertence, se à de aqui, se à de ali ou se à de além, se à de ontem, se à de hoje ou se à de 
amanhã, pois que fora tudo sempre e sempre, uma Cidade estranha, fora tudo, sempre, 
uma estranha Casa”1085.

Por outro lado, num expedito jogo de múltiplos espelhos é ainda de 
assinalar que, num plano mais restrito, a divisão da família em dois ramos acaba 
por ser acompanhada por uma outra cisão, desta feita, num plano mais lato, 
concernente à separação do país em miguelistas e liberais, aspecto abordado no 
capítulo sétimo, intitulado “Uma Cidade Dividida”.

Quanto a Tocata para Dois Clarins, como já referimos, é escrita ao som de 
duas vozes diferentes que apresentam duas histórias complementares, a pessoal 
e a de Portugal. Na verdade, apesar de distintas, misturam-se frequentemente, ou 
seja: “de um lado, uma voz, quase pessoal e quase interiorana, que sai do Porto, 
cidade que, por maior que seja, é província. De outro, a voz ufanista, enunciada 
desde Lisboa, capital do Império”1086. Mas, apesar das divergências, encontramos 
também pontos de contacto. São caso disso mesmo certas peças da História 
particular/regional que se encaixam num plano mais alargado de âmbito nacional. 
Vejamos, por conseguinte, um trecho disso exemplificativo: 

“A miopia que atingiu Lídia desde muito jovem parece ter se estendido para além de 
seu corpo e atingido não apenas seu marido, mas toda uma nação, que teve uma visão 

1084  Idem, ibidem, p. 9.

1085  Idem, ibidem, p. 377.

1086  Moacyr Laterza Filho, “Os Contrapontos de Mário Cláudio, ou os Improvisos de uma Tocata 
que, a Dois Clarins, fora Composta para Solo de Guitarra”, pp. 318-319.



244

muito estreita do que estava por vir. A história particular se reflete na história nacional 
e vice-versa”1087. 

Com efeito, Mário Cláudio salienta a tremenda cegueira dos colonos 
que acreditavam piamente que “os africanos não estão em condições de nos 
dispensar, pois não possuem mão-de-obra nem tecnologia”1088, permanecendo, 
“sonambulicamente expectantes, na Mãe-Pátria”1089, ou sonhando com um 
qualquer “pacto oportunístico”1090. Mas diga-se, em boa verdade, que pior do 
que a óbvia visão turva dos colonos, só mesmo a invisualidade e indiferença de 
toda uma nação perante uma questão que assumiu contornos verdadeiramente 
dramáticos.

Também a narrativa do nascimento do pequeno Rui Manuel, filho de Maria 
e António, “entra nesse entrelaçado que vai do pessoal ao nacional”1091, sendo que 
a figura da criança é concebida como um “filho da pátria” e os seus progenitores 
representam sinedoquicamente o casal perfeito, o modelo a seguir nos padrões 
salazaristas, misturando-se, portanto, e uma vez mais, a história restrita, regional 
com a nacional. Ainda no âmbito desta mesma obra, tomamos, a dada altura, 
conhecimento do rigoroso economato que se levava a cabo em casa da mãe de 
Maria e Lídia que era nada mais, nada menos do que um reflexo do período difícil 
de incertezas vivido no país, muito por culpa dos conflitos que se faziam sentir 
na Europa em guerra.

Após esta breve reflexão em torno de dois preciosos trabalhos que têm 
vindo sistematicamente a ser alvo de diversas reflexões, frisamos, em seguida, 
um outro aspecto preponderante no domínio da questão em análise. Como se 
pode perceber, Mário Cláudio destaca frequentemente a cidade que o viu nascer. 
Parece-nos que tal facto, mais do que um profundo sentimento telúrico, denuncia, 
como teremos oportunidade de desenvolver em “O estilo da Portugalidade”, a 
sua crença de que a verdadeira genuinidade da identidade do povo lusitano se 
encontra no Norte de Portugal. Francisco Belard, numa entrevista sugestivamente 

1087  Maria Aparecida Vidigal Barbosa Azevedo, “Tocata para Dois Clarins: um Toque Dissonante 
na História Portuguesa”, in Encontros Prodigiosos, Anais do XVII Encontro de Professores 
Universitários Brasileiros de Literatura Portuguesa, vol. II, p. 701. 

1088  Mário Cláudio, Tocata para Dois Clarins, p. 136.

1089  Idem, ibidem, p. 139.

1090  Idem, ibidem, p. 140.

1091  Moacyr Laterza Filho, “Os Contrapontos de Mário Cláudio, ou os Improvisos de uma Tocata 
que, a Dois Clarins, fora Composta para Solo de Guitarra”, p. 322.
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intitulada “A procura do norte”, afirma, a propósito de Tocata para Dois Clarins, 
que se trata de uma obra de ficção que perpassa “criticamente os mitos da 
portugalidade por volta de 1940, através de personagens-títeres, fabricadas para 
representarem os discursos propagandísticos, a moral dominante, os costumes, 
os sentimentos e a fé num futuro que a muitos deles iria faltar”1092. No fundo, 
tudo isto para concluirmos que Mário Cláudio serve-se de um grupo mais 
restrito, grande parte das vezes arreigado ao norte de Portugal, para representar 
sinedoquicamente uma grei mais lata, procurando, em jeito de diagnóstico, tomar 
o pulso do povo lusitano. Ou seja, tendo como ponto de partida as biografias 
de várias pessoas, umas desconhecidas, outras relevantes figuras do património 
cultural, outras ainda dignas representantes do repertório histórico da sua própria 
família, tenta aflorar certas representações da portugalidade. No fundo, partindo 
do Norte e das figuras que lá habitam, reportando pequenos detalhes vivenciais, 
perspectiva regional, dá a conhecer a identidade portuguesa, perspectiva nacional.

2.4. PORTUGUÊS VS. ESTRANGEIRO 

De facto, o romance A Quinta das Virtudes, tendo em conta o recuado 
período temporal que abarca, que vai de 1757 até 1853, só poderia reflectir na 
escrita essa atmosfera ancestral. Com efeito, contando a história da sua própria 
grei, Mário Cláudio, transpõe para a palavra, matéria-prima por excelência, toda 
a essência do passado, reproduzindo, deste modo, o espírito daquela época. Na 
sequência da primordial união de João Pinto de Meireles e Francisca Clara de 
Azevedo Pinto Aranha e Fonseca, fiéis representantes da família tradicional 
portuguesa, altamente religiosa, detentora de valores seculares de moral e bons 
costumes, vão-se amontoando uma série de gerações e de amores selados pelos 
sagrados laços do matrimónio. Mas eis que se dá uma cisão, provocada por um 
casamento não aceite socialmente, devido ao estatuto inferior de um dos cônjuges, 
neste caso Teresa, uma simples criada, filha de agricultores. Não deixa pois de ser 
curioso que é esse ramo infractor, do qual descende Rui Manuel Barbot Costa, 
que virá a dar continuidade à história das Virtudes. E aqui reside um factor de 
extrema importância, posto que esta ruptura representa também o romper com 
a longa linhagem de marcas vernáculas, digamos assim, até pela introdução de 
membros estrangeiros que, na realidade, eram vistos com alguma desconfiança, 
pelo ramo herdeiro do Brasão da família, senão vejamos: “Com propositado 

1092  Francisco Belard, “A procura do Norte”, in Expresso, 31 de Dezembro de 1992.



246

acinte, mencionavam os das Virtudes, bastas vezes, os trânsfugas da Rua do 
Calvário, a quem qualificaram de ‘os estrangeiros’, por lhes chegarem contínuos 
informes de que se comportavam ao arrepio da tradição”1093. Na verdade, dá-nos 
inclusivamente a sensação de que o que vem do exterior da Casa, seja português 
seja estrangeiro, auxilia grandemente a corrosão dos padrões originais, sendo 
que tal processo degenerativo, como já se disse, teve início com a delapidação 
física produzida no tempo das invasões francesas, expressa em “Os Franceses”, e 
continuidade com a inclusão de um membro de classe social inferior, visível em 
“Um Filho Arrevesado”. 

Mas eis que na charneira da tão badalada cisão encontramos o capítulo 
intitulado “Os Estrangeiros”, onde Joana Maria Mavigné, destacada personagem 
deste ramo infractor, descendente de franceses, por parte do pai, e de irlandeses, 
por parte da mãe, ao explicitar a educação que os seus filhos haveriam de ter, põe 
a descoberto a dicotomia que agora estudamos, “Português vs. Estrangeiro”: 

“‘Do que vão precisar os nossos filhos’, explicava ela, a João Pinto de Meirelles, ‘é 
de muito contacto com a Natureza, com as intempéries, até, que de tal maneira é que 
se evita que dêem nesses magrizelas, que lançam o maior dos descréditos, sobre uma 
raça, valendo apenas para articular sentenças bonitinhas, e sempre as mesmas, no 
camarim de uma qualquer prima-dona, que lhes devora couro e cabelo”1094.

 Entusiasmada com esta temática, afiança ainda: “‘Nisso mesmo, João’, 
acudia ela, ‘é que insistem os colégios ingleses, por terem descoberto, como os 
Gregos, que não há intelecto sem vitalidade, ou que, se o há, revela ele qualidade 
menor”1095. Estas passagens fazem-nos inevitavelmente lembrar Os Maias, de 
Eça de Queirós, a propósito do tema da educação. Assim, por um lado, recorde- 
-se, encontramos a educação tipicamente portuguesa de Pedro da Maia que, 
curiosamente, fez dele um homem fraco de espírito, tendo mesmo acabado por 
se suicidar ou de Eusebiozinho que, para divertimento e prazer da sua titi, se 
limitava tão-somente a reproduzir frases feitas: 

“Tinha três ou quatro meses mais que Carlos, mas estava enfezado, estiolado, por 
uma educação à portuguesa: daquela idade ainda dormia no choco com as criadas, 
nunca o lavavam para não o constiparem, andava couraçado de rolos de flanelas! 

1093  Mário Cláudio, A Quinta das Virtudes, p. 273.

1094  Idem, ibidem, p. 275.

1095  Idem, ibidem, p. 298.
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Passava os dias nas saias da titi a decorar versos, páginas inteiras do ‘Catecismo de 
Perseverança’”1096.

 Por outro lado, em oposição à portuguesa, encontramos a educação inglesa 
de Carlos da Maia. Sendo “o sr. Brown, o inglês, o preceptor do menino”1097, foi 
educado no sentido de manter com a natureza um contacto aprofundado e de 
desenvolver, de forma privilegiada e em detrimento da memória, o raciocínio, o 
que fez dele um homem intelectualmente capaz e bem formado. Vejamos então 
uma esclarecedora passagem que atesta o rigor da educação inglesa de Carlos: 
“Não tinha a criança cinco anos já dormia num quarto só, sem lamparina; e 
todas as manhãs, zás, para dentro de uma tina de água fria [...], parece que era 
o sistema inglês! Deixava-o correr, cair, trepar às árvores, molhar-se, apanhar 
soalheiras”1098. 

Tocata para Dois Clarins revela-se, de igual modo, bastante fértil no 
âmbito da dicotomia “Português vs. Estrangeiro”. E inauguramos este desfile de 
representações assinalando os primeiros contactos travados entre Maria e o seu 
futuro marido. Isto porque, Maria apercebe-se, desde logo, que estava na presença 
de um “portuense longilíneo, traindo a presença de um certo sangue alheio”1099, 
satisfazendo, mais tarde, tal desconfiança com a confirmação de que se tratava 
de um “castelhano e da província de Salamanca”1100. Ademais, na mesma obra, e 
na sequência da vida a dois deste casal, eis que nos cruzamos com o nascimento 
de um menino, que é baptizado no final do livro, sendo perspectivado como um 
“filho da pátria”, apesar de nele reunir sangue de diversas origens, que vão do 
irlandês (Mary O’Keef e Bowman, A Quinta das Virtudes, p. 147) ao francês 
(Pedro Mavigné, A Quinta das Virtudes, p. 147), passando pelo espanhol (Diego 
Hernández Bueno Muñoz de la Peña, O Pórtico da Glória, p. 18)1101. Daí que 
António, a respeito desta mescla, tenha proferido o seguinte desabafo:

1096  Eça de Queirós, Os Maias, Lisboa, Edição Livros do Brasil, 1999, p. 78.

1097  Idem, ibidem, p. 56.

1098  Idem, ibidem, p. 57.

1099  Mário Cláudio, Tocata para Dois Clarins, p. 17.

1100  Idem, ibidem, p. 17.

1101  Para mais informações, consultar a árvore genealógica de Rui Manuel Pinto Barbot Costa 
exposta no quadro 2.
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“Considerava eu, muito frequentemente, que aquele rapazito mínimo, de facto, 
não nos pertencia exclusivamente. Nas suas veias delgadíssimas, corria um sangue 
que, temperado pelos genes de outras etnias europeias, descarregadas na taça da 
portugalidade, era predominante e caracteristicamente lusitano”1102.

Ainda a propósito do mesmo livro, podemos encontrar, por via de uma 
“parelha polifônica”1103, mais uma expressão dicotómica, desta feita, inscrita 
no engenhoso “contraponto entre a vida cotidiana de Portugal e a guerra que se 
desenrola no resto da Europa [...] esses ‘ecos’ acabam por reforçar o princípio 
contrapontístico que rege a narrativa de Mário Cláudio”1104. De facto, este 
escritor acaba por pensar Portugal, tendo, por vezes, como pano de fundo a cena 
internacional. Na verdade, é de olhos postos neste constante palimpsesto de planos, 
o internacional, o nacional, o regional, o pessoal, que Mário Cláudio monta os 
seus enredos. E temos, por exemplo, pela voz de Maria, eco de um pequeno 
detalhe referente à influência francófona exercida sobre a cultura portuguesa, 
concretamente no capítulo da moda, senão vejamos: “de França, a fim de não 
quebrar a regra, chegavam as sugestões da moda do Outono próximo, proclamando 
a abolição, como sua mais notável conquista, dos chumaços artificiosos e das 
cores garridas em excesso”1105. Neste caso específico, há a salientar uma espécie 
de contaminação daquilo que é genuinamente português pelos modelos que nos 
chegam do estrangeiro. De resto, trata-se de uma realidade apreciável em outros 
planos e em outros trabalhos, como acabámos de ver a propósito d’A Quinta das 
Virtudes.  

Finalmente, ainda no âmbito desta dicotomia que, de alguma forma, está 
ligada à seguinte, intitulada “Arcaísmo vs. Neologismo”, há que ter em atenção 
o facto de a expressão claudiana divagar entre a utilização de termos vernáculos, 
genuinamente portugueses, incluindo, por diversas vezes, vocábulos latinos1106, 

1102  Mário Cláudio, Tocata para Dois Clarins, p. 109. 

1103  Moacyr Laterza Filho, “Os Contrapontos de Mário Cláudio, ou os Improvisos de uma Tocata 
que, a Dois Clarins, fora Composta para Solo de Guitarra”, p. 323.

1104  Idem, ibidem, p. 323.

1105  Mário Cláudio, Tocata para Dois Clarins, p. 15.

1106  Idem, A Quinta das Virtudes, p. 143.



249

e lexemas das mais variadas proveniências como o inglês1107, o espanhol1108, o 
francês1109 e o italiano1110.

Em suma, apraz-nos concluir que esta dicotomia é reveladora da 
versatilidade mas também da multiculturalidade que paira na obra claudiana.

2.5. NEOLOGISMO VS. ARCAÍSMO 

Em boa verdade, é efectivamente no plano da expressão que a deliberada 
singularidade claudiana se mostra ainda mais estridente1111. Jorge Colaço, a este 
respeito, afiança o seguinte:

“Nele se observa uma fuga intencional e premeditada da estreiteza lexical e semântica 
da língua comum, hoje dominante até na literatura, da sua vulgaridade correntia, não 
pela quebra de nexos lógicos ou outras tropelias sintácticas, mas através da vitalidade 
linguística, de uma energia verbal do mesmo passo exploratória e inventiva, onde 
arcaísmo e modernidade se abraçam em infinitas modulações”1112. 

Pois bem, como se infere, até pelo título do ponto temático que agora 
desenvolvemos, não poderíamos concordar mais com esta afirmação. Com efeito, 
por via da mencionada dicotomia desfrutamos do rico potencial destes dois 
pólos responsáveis pelo justo equilíbrio de uma linguagem em múltiplos trechos 
altamente preciosista. Assim, desfrutamos, por um lado, em jeito de neologismos 
estilísticos, de uma revigorante lufada de ar fresco, por outro lado, mergulhados 
num vocabulário antigo, do toque de época recuada.

Como podemos constatar, o estudioso Jorge Colaço opõe os termos 
“arcaímo” e “modernidade” para exprimir tal tensão. No nosso caso, preferimos 
optar pela terminologia “neologismo vs. arcaísmo”. Não obstante, clarifique-se 
que quando emprestamos a designação de “neologismo” a estas unidades lexicais 
não o fazemos na verdadeira acepção da palavra, na medida em que possuímos 

1107  Idem, Ursamaior, pp. 92, 106, Tiago Veiga: uma Biografia, p. 163.

1108  Idem, A Quinta das Virtudes, p. 280

1109  Idem, ibidem, pp. 127, 130.

1110  Idem, ibidem, p. 2.

1111  Cf. Jorge Colaço, “Mário Cláudio: uma Deliberada Singularidade”, in Foro das Letras, 13/14 
de Julho de 2006, p. 2.

1112  Idem, ibidem, p. 2.
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tão-somente a intenção de registar a sua parca utilização. Por conseguinte, 
o vocábulo “neologismo” é usado não no sentido tradicional, mas na acepção 
de neologismo estilístico, digamos assim. E na origem desta prudência está, 
compreensivelmente, o facto de não podermos atribuir, com total segurança, a 
sua autoria ao escritor em apreço, sem o empreendimento de um estudo exaustivo 
que ultrapassaria o âmbito deste trabalho. Por isso, visto que estas unidades 
lexicais são encontradas raramente, em menor escala e, quiçá, em alguns casos, 
até inexistentes em outros textos, parece-nos que estamos perante mais uma prova 
da capacidade imaginativa e performativa de Mário Cláudio que leva a cabo uma 
escrita que prima verdadeiramente em muitos aspectos pela singularidade1113. 
Com efeito, as inovações lexicais que agilmente maneja são geradoras de um 
estilo altamente criativo e comprovadamente inovador.

Posto isto, cumpre-nos esclarecer que pretendemos, ao longo das próximas 
páginas, debruçar-nos sobre os neologismos internos, ou seja, aqueles que são 
produzidos no seio da nossa própria língua com base nos processos morfológicos 
de derivação e de composição, estudando apenas a derivação, principalmente a 
prefixação e a sufixação, bem como a derivação parassintética. No que diz respeito 
aos neologismos externos, registamos apenas, a título exemplificativo, alguns 
casos de estrangeirismos mais comuns, tão-somente com o intuito de demonstrar 
que, embora por vezes possua termos vernáculos com idêntico significado, Mário 
Cláudio opta, genericamente, talvez na linha do Romantismo e com certa dose de 
ironia, pelo estrangeirismo.

Em suma, pretendemos com esta exposição comprovar a existência 
de alguns termos bastante criativos, quer no que diz respeito ao campo das 
combinatórias que Mário Cláudio engendra quer no que concerne à sua semântica 
que, não raramente, condensa uma riqueza informativa e descritiva ímpar. Por 
isso mesmo, elencámos e interpretámos alguns casos que se revelaram dignos de 
destaque, visto que comprovam que o ficcionista em estudo é verdadeiramente 
capaz de criar e recriar a língua, matéria prima por excelência dos seus trabalhos. 
Posto isto, passamos, em seguida, à listagem de alguns exemplos que serão 
agrupados dentro das tradicionais molduras de natureza morfológica1114. E damos 

1113  A este propósito, cf. Gabriel Magalhães, “O Romance como Utopia. Notas de um Percurso 
Claudiano”, pp. 8-9.

1114  Sobre este assunto, cf., por exemplo, Celso Cunha e Lindley Cintra, Nova Gramática do 
Português Contemporâneo, pp. 85-103.
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início a este desfile de novidades, destacando, para o efeito, os prefixos “des-”, 
“entre-”, “in-” e “trans-”.

1) Vocabulário claudiano (prefixos mais utilizados por Mário Cláudio na construção 
de palavras que apresentam uma certa dose de criatividade). 

a) Exemplos com “des-”: “Vinda dos confins, multiplicando-se e desmultiplicando- 
-se” (Peregrinação de Barnabé das Índias, p. 23, A Quinta das Virtudes, p. 311), 
“desbarretou-se ele, para acudir àquela companhia de fidalgotes” (A Quinta das 
Virtudes, p. 313), “executou a manobra de desestacionamento com eficácia” 
(Ursamaior, p. 44), “nem sequer tira desforço de violenta bofetada” (Amadeo, 
p. 96), “desenfiando-se das sessões” (Tiago Veiga: uma Biografia, p. 270), 
“era como se me desincumbisse, dessa maneira, de todos os deveres que me 
cabiam” (Tocata para Dois Clarins, p. 113, negrito e sublinhado nosso em todos 
os casos). 

b) Exemplos com “entre-”: “entressonhada gloríola” (A Quinta das Virtudes, 
p. 336), “entreouvindo os goivos” (A Quinta das Virtudes, p. 340, negrito e 
sublinhado nosso em todos os casos).

c) Exemplos com “in-”: “A princípio fingiu Manuel Joaquim ignorar estas fobias, 
mas convertendo-se elas em permanentes e inabilitantes, não consegui já iludir 
a irritação” (Camilo Broca, pp. 27 e 28), “incalável desejo” (Peregrinação de 
Barnabé das Índias, p. 86), “[...] mas que acresce ao acervo de inverdades com 
que ensaiam os que partem” (Peregrinação de Barnabé das Índias, p. 106), “[...] 
fenómeno nem por isso inabitual na carreira dos mareantes” (Peregrinação de 
Barnabé das Índias, p. 151), “Chovia ininterruptamente, por uma semana, em 
longos cordames prateados, que transmudavam a terra” (A Quinta das Virtudes, 
p. 29), “[…] acostumara-se Mary a escutar uma lenda inconcluível” (A Quinta 
das Virtudes, p. 149), “indisputável aprendizagem” (A Quinta das Virtudes, 
p. 164), “melodia ininteligível” (Tocata para Dois Clarins, p. 138), negrito e 
sublinhado nosso em todos os casos).

d) Exemplos com “trans-”: “Chovia ininterruptamente, por uma semana, em 
longos cordames prateados, que transmudavam a terra” (A Quinta das Virtudes, 
p. 29), “um entendimento subterrâneo ia transcorrendo, a segredar um universo 
comum” (A Quinta das Virtudes, p. 205), “[...] nos meses transcorridos” (A 
Quinta das Virtudes, p. 249, negrito e sublinhado nosso em todos os casos).

De facto, através do manejo dos prefixos assinalados na alínea 1), Mário 
Cláudio cria palavras naturalmente correctas, do ponto de vista linguístico, 
mas que causam certa estranheza ao primeiro contacto, como, por exemplo, 
“desestacionamento”, “desbarretou-se”, “inabitual”. Seja como for, o seu 
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conteúdo é facilmente inferido até pelo conhecimento do significado dos prefixos 
e dos radicais em questão. O leitor comum saberá que estes itens seleccionados 
significam: tirar o carro do estacionamento, retirar o barreto da cabeça e, no 
terceiro caso, trata-se de algo que não é usual. Todavia, não podíamos deixar de 
assinalar este modo diferente de dizer.

Se os prefixos não oferecem grandes dificuldades interpretativas, alguns 
sufixos, por seu turno, necessitam, por vezes, de uma contextualização para a 
compreensão cabal do seu significado. Com efeito, pelo recurso a determinados 
sufixos, escolhidos a preceito, o escritor em estudo, para além de conferir uma 
nova frescura e dinamismo à sua escrita, consegue, igualmente, concretizar 
melhor a dimensão e especificidade do significado que pretende atingir. Posto 
isto, cumpre-nos, uma vez mais, explicitar que a selecção que de seguida expomos 
foi feita segundo o critério da novidade e criatividade, quer das combinatórias 
produzidas quer dos efeitos semânticos almejados. Eis os vocábulos, que foram 
catalogados na alínea 2) nos grupos que vão de (a) a (k):

2) Vocabulário claudiano (sufixos mais utilizados por Mário Cláudio na construção de 
palavras que apresentam uma certa dose de criatividade).

a) Derivação sufixal com sufixos nominais aumentativos do tipo “-ão”, -“uça”, 
“-(lh)ufo”. Exemplos: “sentimentalão” (Tocata Para dois Clarins, p. 102), 
“bandeira vermelhuça” (Tocata para Dois Clarins, p. 137), “um gordalhufo 
ainda jovem” (Tiago Veiga: uma Biografia, p. 62, negrito e sublinhado nosso 
em todos os casos).

b) Derivação sufixal com sufixos nominais diminutivos do tipo “-eco”, “-ico”, 
“-elho”, “-eto (-a)”, “-ote (-a)”, “-ola”. Exemplos: “quintaleco” (Peregrinação 
de Barnabé das Índias, p. 64), “pacto oportunístico” (Tocata Para dois 
Clarins, p. 139), “maravilhamento entusiástico” (Tocata Para dois Clarins, 
p. 128), “granítico profeta” (A Quinta das Virtudes, p. 217), “grupelho de 
colonos” (Tocata Para dois Clarins, p. 139), “rapazelho” (Peregrinação de 
Barnabé das Índias, p. 13), “papeletas esborratadas” (As Batalhas do Caia, 
p. 23), “grosseirote” (Peregrinação de Barnabé das Índias, p. 53), “casinhoto 
desmantelado” (A Quinta das Virtudes, p. 134), “entressonhada gloríola” (A 
Quinta das Virtudes, p. 336, negrito e sublinhado nosso em todos os casos). 
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c) Derivação sufixal com sufixos diminutivos eruditos do tipo “-áculo”, -“ículo 
(ícula)”1115. Exemplos: “animáculos voadores” / “animáculos” (Tocata Para 
dois Clarins, p. 132 e A Quinta das Virtudes, p. 110), “uma febrícula” (A Quinta 
das Virtudes, p. 344, negrito e sublinhado nosso em todos os casos).

d) Derivação sufixal com outros sufixos nominais do tipo “-ada”, “-ato”, “-eiro 
(-a)” (formam substantivos de outros substantivos). Exemplos: “livralhada” 
(Peregrinação de Barnabé das Índias, p. 79), “discursata oficial” (A Quinta das 
Virtudes, p. 345), “Cachos das uveiras” (A Quinta das Virtudes, p. 14, negrito e 
sublinhado nosso em todos os casos).

e) Derivação sufixal com outros sufixos nominais do tipo “-dade”, “-(i)tude” 
(formam substantivos de adjectivos). Exemplos: “Dotado de uma incessante 
muscularidade” (Tiago Veiga: uma Biografia, p. 31), “institualidade 
incomandável” (A Quinta das Virtudes, p. 215), “maior exactitude incompatível” 
(Tiago Veiga: uma Biografia, p. 63, negrito e sublinhado nosso em todos os 
casos).

f) Derivação sufixal com outros sufixos nominais do tipo “-ista” (formam 
substantivos e adjectivos de outros substantivos e adjectivos). Exemplo: “Esse 
mesmo entusiasmo aventureirista” (A Quinta das Virtudes, p. 166, negrito e 
sublinhado nosso em todos os casos).

g) Derivação sufixal com outros sufixos nominais do tipo “-mento” (formam 
substantivos de verbos). Exemplo: “maravilhamento entusiástico”1116 (Tocata 
para dois Clarins, p. 128, negrito e sublinhado nosso em todos os casos).

h) Derivação sufixal nominal com outros sufixos nominais do tipo “-ano”, -“engo”, 
“-esco”, “-ico”, “-ino”, “-oso (-a)” (formam adjectivos de substantivos, mas 
também, como poderemos constatar em alguns casos como, por exemplo, 
“canseirosa” em vez de cansativa, “dificultosa” em vez de difícil, formam, em 
Mário Cláudio, adjectivos de outros adjectivos que assim ganham outra vida.) 
Exemplos: “diluviano aguaceiro (A Quinta das Virtudes, p. 337), “avoengo” (A 
Quinta das Virtudes, p. 19), “cortesanesca diplomacia” (A Quinta das virtudes, 
p. 341), “vulto hamlético” (A Quinta das Virtudes, p. 339), “verde esmeraldino” 
(A Quinta das Virtudes, p. 281), “letras angulosas” (Tocata Para dois Clarins, p. 
137), “difucultosa embalagem” (Tocata Para dois Clarins, p. 128), “canseirosa 
labuta” (Tocata para Dois Clarins, p. 69), “desenhos imaginosos” (A Quinta 
das Virtudes, p. 66, negrito e sublinhado nosso em todos os casos).

1115  Como se sabe, “na língua literária e culta, principalmente na terminologia científica, surgem 
formações modeladas no latim das quais constam os sufixos -ulo (-ula) e -culo (-cula), com as 
variantes -áculo (-ácula), -ículo (-ícula), -úsculo (-úscula) e -únculo (-úncula)” (cf. Celso Cunha e 
Lindley Cintra, Nova Gramática do Português Contemporâneo, p. 95).

1116  Neste contexto, como se pode perceber, estamos perante um substantivo formado de um 
outro substantivo.
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i) Derivação sufixal nominal com outros sufixos nominais do tipo “-ante”, “-ente”, 
“-(t)ivo” (formam adjectivos de verbos)1117. Exemplos: “candeia bruxelante”  
(A Quinta das Virtudes, pp. 20 e 62), “rapaz, na escuridão, ruivo e tossicante” 
A Quinta das Virtudes, p. 57), “capa esvoaçante” (Tocata para Dois Clarins, p. 
97), “bica gorgolejante” (A Quinta das Virtudes, p. 217), “Numa das muitas 
festas dançantes” (A Quinta das Virtudes, p. 147), “topónimos embriagantes”, 
“Penetravam os jornadeantes”, (A Quinta das Virtudes, p. 281), “Partiam os 
seroantes” (A Quinta das Virtudes, p. 290), “tarde chuvisquenta” (A Quinta 
das Virtudes, pp. 16 e 254), “rosto amarelento” (Tiago Veiga: uma Biografia, 
p. 37), “secretivo regozijo” (A Quinta das Virtudes, p. 337, negrito e sublinhado 
nosso em todos os casos).

j) Derivação sufixal verbal com sufixo do tipo “-ecer”, característico dos verbos 
incoativos, indicando, por conseguinte, o começo de um estado e, por vezes, 
o seu desenvolvimento. Exemplo: “crisântemos emurchecidos” (A Quinta das 
Virtudes, p. 220, negrito e sublinhado nosso em todos os casos)1118.

k) Derivação parassintética com os prefixos de origem latina “-trans” e “-tres” 
que significam movimento para além de, mais o sufixo “-ada” que, no primeiro 
caso, assume o significado de “acto ou movimento enérgico”1119 e, no segundo, 
assume o significado de “duração prolongada”1120, senão vejamos: “transviadas 
falenas” (A Quinta das Virtudes, p. 206), trans+via+ada, “mente tresnoitada” 
(A Quinta das Virtudes, p. 36), tres+noite+ada. Note-se, no entanto, que “a 
parassíntese é particularmente produtiva nos verbos, e a principal função dos 
prefixos vernáculos “a-” e “em-” (“en-”) é a de participar desse tipo especial 
de derivação”1121, mas, neste caso, encontra-se associada ao sufixo “-ico”, (-a) 
e ainda a mais um sufixo, desta feita, “-ada”, como podemos constatar neste 
exemplo: “multidão emburricada” (em+burro+ica+ada) (Tocata para Dois 
Clarins, pp. 76-77, negrito e sublinhado nosso em todos os casos). Como se 
percebe, o sufixo “-ica” é ainda completado por mais um sufixo, “-ada”, que, 
neste contexto, assume a ideia de “multidão, colecção”1122. Trata-se, no mínimo, 
de uma forma de derivação altamente criativa, sem dúvida, montada em prol da 
expressividade do significado.

1117  Embora casos há em que formam adjectivos de substantivos.

1118  Sobre a derivação sufixal, cf. Celso Cunha e Lindley Cintra, Nova Gramática de português 
Contemporâneo, pp. 90-103.

1119  Idem, ibidem, p. 96.

1120  Idem, ibidem, p. 96.

1121  Idem, ibidem, p. 103.

1122  Idem, ibidem, p. 96.
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Como facilmente se percebe, se tomarmos alguns itens exemplificativos 
da maioria dos grupos criados, podemos indiscutivelmente afirmar que estamos 
perante vocábulos altamente sugestivos, quer no âmbito da riqueza e criatividade 
das combinatórias quer no que diz respeito aos efeitos semânticos produzidos. 
Mas analisemos com mais pormenor alguns casos que servem de exemplo. 
Logo na alínea a) atentemos nos sufixos que dão origem a “gordalhufo” e 
“vermelhuça”. No primeiro caso, a verdade é que o sufixo mais imediato, com 
o intuito de ampliar o significado, digamos assim, seria “-ucho”, mas Mário 
Cláudio optou pelo sufixo, menos usado, “-(lhu) ufo”, aprofundando, deste modo, 
o valor pejorativo. Já o sufixo “-uça”, mais do que intensificar o significado de 
“vermelho”, confere-lhe uma outra dimensão só compreendida na íntegra por via 
contextual que passamos, de imediato, a explicar. Na realidade, estamos perante 
um inolvidável facto histórico ocorrido em 1974. Naturalmente, reportamo- 
-nos à tão aclamada Revolução do 25 de Abril que, como se sabe, reclamava 
veementemente a libertação das áreas ultramarinas ocupadas. Assim, aos olhos 
dos colonos, logo da família de Lídia, tal acontecimento é altamente desfavorável. 
Com efeito, a verdade é que sentimos, efectivamente, a desvalorização, e até 
mesmo a desaprovação, desta revolução também pelo uso do mencionado 
sufixo naquele contexto específico. Deste modo, e segundo esta interpretação, 
a Metrópole tornou-se num verdadeiro pesadelo, num “inferno de bandeiras 
vermelhuças”. Tanto é assim que certas pessoas julgavam, inclusivamente, que 
“isto não será mais do que uma fase passageira, porque Portugal não sobrevive, 
ao fim e ao cabo, sem Angola e Moçambique”1123. Em suma a escolha cirúrgica do 
sufixo “-uça” vem auxiliar e aprofundar as ideias acima expostas. Directamente 
relacionada com a questão agora abordada, salientamos, em seguida, a passagem 
“letras angulosas”, posto que tais letras são reveladoras da degradação irreversível 
do quadro, prenunciando o clima de medo e pânico sentido por Lídia perante a 
iminência do despoletar da guerra colonial em Angola, mas, segundo o escritor 
em estudo, também deixavam adivinhar o ensino das Doroteias1124 que pontificou 
na sua infância. Assim, pelo simples uso do sufixo “-oso” que, como se sabe, 
significa “provido ou cheio de”1125, e do radical “Angola”, Mário Cláudio é capaz 
de intensificar largamente o espectro significativo, criando uma palavra, no 
mínimo, rica e diferente. Quanto ao sufixo “-ico”, posposto a “oportuno”, incluso 

1123  Mário Cláudio, Tocata para Dois Clarins, p. 137.

1124  Cf. idem, ibidem, p. 137.

1125  Celso Cunha e Lindley Cintra, Nova Gramática do Português Contemporâneo, p. 100.
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na alínea b), apesar de se enquadrar no grupo dos diminutivos, acaba por, ao 
invés de algo afectivo, desejável, assumir um sentido pejorativo, contendo certa 
dose de ironia, posto que ajuda a ecoar, por um lado, a ganância dos colonos, 
sempre à espera de alguma facilidade e, por outro lado, a sua ingenuidade, visto 
que não foram capazes de perceber o que estava diante dos seus olhos. No caso 
de “animáculo voador”, incluído na alínea c), o uso do sufixo “-áculo” associado 
a “animal”, num momento de descrição de cenários, funciona como adjuvante 
à criação de um certo clima de exotismo e, ao mesmo tempo, prepara o adensar 
de um ambiente pesado de revolta iminente, perceptível, numa embriaguez de 
sombras, pela ampliação do porte de um simples mosquito que voa “à volta das 
lâmpadas da iluminação pública”1126. 

 E o exercício que acabámos de levar a cabo poderia ser realizado para 
os demais vocábulos catalogados, posto que todos eles mereciam aprofundadas 
reflexões, não obstante facilmente se compreende que tal empreendimento 
redundaria num exercício algo fastidioso. Seja como for, parece-nos que os casos 
abordados acabam por ser representativos das ideias que temos vindo a defender. 
Contudo, e apesar destes e de outros lexemas serem merecedores de apurado 
detalhe, não resistimos em destacar, pela sua criatividade, os vocábulos que se 
seguem.

Exemplos: “estusiástico”, “gloríola”, da alínea (b), “uveira”, da alínea (d), 
“muscularidade”, “exactitude”, da alínea (e), “aventureirista”, da alínea (f), 
“maravilhamento”, da alínea (g), “avoengo”, “hamlético”, “dificultosa”, da alínea (h), 
“bruxelante”, “seroante”, “secretivo”, da alínea (i), “emurchecidos”, da alínea (j) e 
“tresnoitada”, da alínea (k). 

De facto, é evidente que “entusiástico” é usado em vez de entusiasmado, 
“uveira”, em vez de videira, “exactitude”, em vez de exactidão, “aventureirista” 
em vez de aventureiro, “dificultosa” em vez de difícil, “secretivo” em vez de 
secreto, “tresneoitada” em vez de ensandecida, envelhecida. Tudo isto devido 
ao comprometimento com o preciosismo linguístico que obriga Mário Cláudio a 
uma incessante busca da melhor forma de expressão.

No que concerne ao campo dos neologismos externos, simplesmente damos 
conta da preferência de Mário Cláudio por manter estas unidades lexicais na sua 
forma de origem, não usando, portanto, qualquer adaptação nem destaque textual, 
como é o caso do uso do itálico. É, pois, de sublinhar o facto de este ficcionista 

1126  Mário Cláudio, Tocata para Dois Clarins, p. 132.
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preferir o estrangeirismo ao termo vernáculo. Tal atitude é, em nossa opinião, 
reveladora da incessante busca, também por via da linguagem, da genuinidade e 
do cosmopolitismo das coisas. 

E podiam ser inúmeros os exemplos repescados, mas resolvemos, uma 
vez mais, apresentar apenas algumas amostras, neste caso, de anglicismos e 
galicismos que são suficientes para o efeito almejado. Atentemos por, conseguinte, 
nos termos que se seguem: 

a) Exemplos de anglicismos: “Whisky” (A Quinta das Virtudes, p. 116), “sport” 
(A Quinta das Virtudes, p. 297), “hall” (Ursamaior, p. 21), “show” (Ursamaior, 
p. 92), “smoking” (Ursamaior, p. 106), “barman” (Ursamaior, p. 106), 
“penalty” (Ursamaior, p. 161), “dancing” (Tocata para Dois Clarins, p. 73), 
“bungalows” (Tocata para Dois Clarins, p. 132), “destroyers” (Tocata para 
Dois Clarins, p. 197), “poker” (Tocata para Dois Clarins, p. 197, negrito nosso 
em todos os casos).

b) Exemplos de galicismos: “collants” (Ursamaior, p. 50), “pullover” (Ursamaior, 
p. 71), “tournées” (Ursamaior, p. 87), “pied-de-pule” (Ursamaior, p. 106), 
“toilette” (Camilo Broca, p. 20 e As Batalhas do Caia, p. 15), “bergère” (As 
Batalhas do Caia, p. 22), “marchand” (Amadeo, p. 76), “crochet” (A Quinta 
das Virtudes, p. 281), “cache-pots” (A Quinta das Virtudes, p. 294), “écharpe” 
(A Quinta das Virtudes, p. 299), “habituée” (A Quinta das Virtudes, p. 356), 
“abat-jour” (Tocata para Dois Clarins, p. 185), “babette” (Tocata para Dois 
Clarins, p. 199, negrito nosso em todos os casos).

Quanto ao arcaísmo, outro pólo, digamos assim, desta dicotomia, cumpre- 
-nos afirmar, logo à partida, que é sobejamente conhecido o talento e conhecimento 
de Mário Cláudio em relação à linguagem genericamente antiga, arcaica, 
semelhante à de um cronista ancestral. Vejamos, portanto, alguns exemplos de 
arcaísmos, na sua grande maioria, à excepção de apenas um, retirados da obra 
Peregrinação de Barnabé das Índias, mas que podem ser encontrados noutros 
trabalhos como, por exemplo, A Quinta das Virtudes: 

a) Exemplos de expressões arcaicas: “tende tento” (p. 13), “El-rei” (pp. 17, 90, 
105, 115), “deu fé” (p. 59), “por mor daquilo” (p. 109), “cousas malfazejas” 
(p. 140).

b) Exemplos de vocábulos arcaicos: “queda” (p. 21), “mui” (pp. 47, 101, 108, 
135), “ladroeira” (p. 47), “igualha” (p. 53), “direitura” (p. 55), “arrecebeu-
me” (p. 72), “quedava-me” (p. 74), “ensandecia” (p. 74), “asinha” (p. 77), 
“parecença” (p. 82), “sabenças” (p. 88), “reinávamos” (p. 96), “alembras” 
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(p. 110), “cousa” (p. 133), “achegança” (p. 268), “azado” (p. 291), “dous” 
(Oríon, p. 37). 

No entanto, a lista de arcaísmos não se fica apenas pelas palavras e 
expressões, posto que, como mais adiante veremos nos pontos temáticos 
“hipérbato” e “polissíndeto”, encontramos ainda essa tendência espelhada na 
sintaxe, por via do recurso ao hipérbato ou pelo uso exacerbado do polissíndeto. 
Outro aspecto digno de destaque, incluído na maioria das suas obras, prende-
se com a expressividade auferida pela utilização das datas por extenso. Em 
nossa opinião, tal artifício confere aos seus escritos um cunho de antiguidade, 
de documento oficial, fazendo-nos lembrar os trabalhos dos cronistas antigos. 
Veremos, em seguida, alguns casos disso exemplificativos, retirados de diferentes 
obras.

Exemplos dos marcadores temporais com efeito de antiguidade, de documento oficial: 
“[...] aos quinze dias do mês de Julho de mil setecentos e nove, uma criança macha 
nasceria”1127; “[...] e no remoto Portugal de mil quatrocentos e oitenta e cinco é que se 
levanta o dia”1128; “Na manhã de vinte e oito de Dezembro de mil oitocentos e trinta e 
cinco, e um pedaço antes de bater o meio-dia, fui encaminhado”1129.

Em suma, por tudo quanto foi dito, Mário Cláudio mostra-se um verdadeiro 
mestre também nesta mescla entre a novidade e o antigo, entre o comum e o 
diferente, vivificando esse gosto, como não podia deixar de ser, por meio do 
veículo privilegiando da comunicação: a língua. 

3. UMA ESCRITA “ARREVESADA”

Entendemos aplicar a presente terminologia neste terceiro ponto que, 
de resto, nos traz à memória o título do quinto capítulo da obra A Quinta das 
Virtudes, “Um Filho Arrevesado” 1130, posto que, por analogia, fica implícita a 
ideia de uma escrita que foge aos padrões comuns. Assim, o estilo claudiano, 
tal como o rebelde segundo filho (o primeiro, António, era demente) de José 

1127  Idem, A Quinta das Virtudes, p. 17.

1128  Idem, Peregrinação de Barnabé das Índias, p. 45.

1129  Idem, Camilo Broca, p. 16.

1130  Cf. idem, A Quinta das Virtudes, p. 155. 
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Pinto de Meirelles e de Francisca Clara de Azevedo Pinto Aranha e Fonseca que, 
ilibando a mãe da culpa do seu “extravio”1131 e livrando-se dos grilhões que o 
prendiam socialmente, optou pelo direito à diferença. Como se percebe, é numa 
carta escrita a seu irmão que João Manuel Pinto de Azevedo Meirelles oficializa 
essa decisão perante a família, cedendo, por conseguinte, a titularidade da Casa 
a Joaquim Pinto de Azevedo Meirelles, uma vez que tencionava casar com a sua 
criada Teresa. Vejamos o contexto disso exemplificativo: 

“Venho pedir-lhe em resumo que aceite a titularidade da Casa e da Quinta, porque 
me vou unir pelos sagrados laços matrimoniais à mulher que muito amo, mas cuja 
condição originária é incompatível com a qualidade de senhora das Virtudes, como 
muito pertinentemente mo observou o mano Joaquim”1132. 

Também Mário Cláudio se auto-incumbiu da missão de seguir no trilho 
de um estilo que, em muitos aspectos, prima pela singularidade. Veja-se, por 
exemplo, ainda na obra A Quinta das Virtudes, que é o ambiente dos descendentes 
dos que perderam a titularidade da Quinta, portanto, do ramo desviante, digamos 
assim, que Mário Cláudio mais se apruma a descrever. Também em Ursamaior 
é sobre a personagem Henrique, “dono da interioridade mais complexa”1133, cujo 
isolamento “marca de tal forma sua diferença”1134, que mais demoradamente detém 
a sua atenção, pois, como se sabe, encontramos pedaços desta história espraiada 
por vários capítulos. Parece-nos que, tal como estas personagens, também Mário 
Cláudio se demarca de outros escritores congéneres, por assim dizer, abrindo 
o seu próprio espaço, trilhando o seu próprio caminho. Naturalmente que os 
recursos estilísticos não são de seu uso exclusivo, todavia actualizam-se e têm, 
em múltiplos trechos, consequências diferentes na sua escrita. Mas ouçamos as 
palavras de Mário Cláudio que, respondendo a uma questão colocada por Cândido 
Martins a propósito de tradicionalmente apresentar “uma escrita difícil, tensa e 
metafórica, de pendor barroco, feita de exuberância e de excesso”1135, afirma o 
seguinte: “não me repugnam as classificações a que se refere, antes as considero 

1131  Idem, ibidem, p. 179. 

1132  Idem, ibidem, p. 179. 

1133  Dalva Calvão, “Cláudio, Mário. Ursamaior”, Revista do Centro de Estudos Portugueses,  
p. 341. 

1134  Idem, ibidem, p. 342.

1135  Cândido Oliveira Martins, “Mário Cláudio, Romancista: Camilo Continua a Ser o Grande 
Mestre... ”, entrevista a Mário Cláudio, in DN (cultura), 14 de Abril de 2004, p. 24.
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substancialmente acertadas”1136. Deste modo, está justificado o relevo conferido a 
estes e outros artifícios estilísticos, veículos privilegiados da sua escrita artística.

Posto isto, o que pretendemos tratar nas próximas páginas, ainda que muito 
brevemente, é a forma como actuam certas figuras de estilo na obra claudiana, de 
entre as quais destacamos a perífrase, o hipérbato, o polissíndeto, a metáfora e a 
ironia, por nos parecerem representativas de algumas proeminentes ferramentas 
estilísticas.

3.1. PERÍFRASE

De facto, devemos confessar que quase nos sentimos impelidos a denominar 
todo este subcapítulo de estilo perifrástico, na medida em que se trata de uma 
característica bastante marcante ao longo da obra claudiana. Não o fizemos 
apenas porque as outras quatro figuras estilísticas destacadas, por diferenciados 
motivos, são também dignas de relevo e, como tal, pareceu-nos pertinente tratá- 
-las neste local. Para além disso, ficaríamos certamente restringidos no que diz 
respeito à amplitude temática que intentamos explorar. 

Posto este esclarecimento prévio e sabendo que, a cada passo, nos deparamos 
com discursos altamente complexos, rebuscadíssimos e até, por vezes, algo 
abstractos, mas também com um toque diferente da tradicional forma de dizer, 
não é de todo despiciendo conferir uma certa centralidade a este instrumento 
estilístico. Na verdade, o premiado literato Gabriel Magalhães assegura que “a 
figura de retórica central do percurso do autor é a perífrase: de facto, tudo aquilo 
que o romancista escreve como que se desvia da expressão esperada”1137. Com 
efeito, imbuído de um espírito deveras minucioso e atento, capta e interpreta o 
mundo circundante, exteriorizando os seus intentos de um modo muito singular. 
Tal peculiaridade imiscui-se nos seus escritos materializando-se também nesta 
dimensão perifrástica. Jorge Colaço, acerca da ficção de Mário Cláudio, afirma 
o seguinte: 

1136  Idem, ibidem, p. 24.

1137  Gabriel Magalhães, “O Romance como Utopia. Notas de um Percurso Claudiano”, p. 4.
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“[…] parece emanar da relação deliberadamente singular que se estabelece entre as 
histórias e o modo como são contadas. A deliberada singularidade de Mário Cláudio 
seria assim o sinal da sua mão, o gesto do pintor visível na dimensão da pincelada”1138. 

E os exemplos desta singularidade são imensos, contudo, resolvemos 
apenas aqui citar alguns, em nossa opinião, bastante emblemáticos. E, para início 
de exposição, vejamos esta passagem retirada da narrativa Um Verão Assim: “[...] 
as sirenes a morder as coxas da alvorada”1139. O que Mário Cláudio pretendeu 
dizer foi tão-somente que principiaram as actividades de um novo dia. Embora 
possamos, ainda a propósito deste contexto, identificar outra figura de estilo, até 
mais imediata, a personificação, a perífrase não deixa de fazer todo o sentido, já 
que espelha o engenhoso malabarismo em torno da expressão de aspectos à partida 
simples. O mesmo acontece em “os frios iniciais iam mordendo a bainha das folhas 
sobejantes”1140, visível na obra Amadeo. Apesar de imediatamente, e uma vez mais, 
reconhecermos a personificação em “morder”, não deixa, pois, de ser curiosa a 
maneira que Mário Cláudio achou para explicar que entrou uma nova estação do 
ano: o Inverno tinha acabado de chegar. Atentemos ainda neste exemplo retirado 
de Oríon: “[...] descoloriu-se a carinha dela até se quedar transparente como a 
bexiga. Aflorei-lhe os lábios com os beiços trémulos, e eis que se reduziu ela a um 
daqueles corvos que acreditam os cristãos ter escoltado até Lisboa o cadáver de 
um santo varão”1141. O que o escritor em destaque quis dizer, neste caso, foi tão- 
-somente que Raquel adoeceu e morreu. Repare-se ainda no trecho: “acomodou-
se lentamente com um gemido, e foi como se tivesse declarado aberta a audiência 
no frio mal iluminado do corredor”1142. Mário Cláudio, neste contexto, inserido 
em Camilo Broca, conseguiu criar um ambiente que revela a frieza com que a tia 
Rita Emília recebeu, em Vila Real, os seus sobrinhos recém-órfãos. Tal efeito foi 
alcançado mediante a imagem do “frio mal iluminado do corredor”, mas também 
devido à rigidez que pulula na expressão “como se tivesse declarado aberta a 
audiência”, que nos faz lembrar a formalidade dos momentos vividos na barra do 
tribunal. Com estes cenários, acabou por reiterar a distância e “miopia” da tia em 
relação às necessidades de afecto, de calor humano de dois seres vulneráveis pela 

1138  Jorge Colaço, “Mário Cláudio: uma Deliberada Singularidade”, in Foro das Letras, 13/14 de 
Julho de 2006, p. 2.

1139  Mário Cláudio, Um Verão Assim, p. 17.

1140  Idem, Amadeo, p. 16.

1141  Idem, Oríon, 2.ª ed., Lisboa, Publicações Dom Quixote, 2003 [2002], p. 41.

1142  Idem, Camilo Broca, p. 53.
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perda do único progenitor que lhes restava, o pai. Detenhamos a nossa atenção 
neste fragmento retirado de Tocata para Dois Clarins que se debruça sobre o 
exótico ambiente onde pairavam os ventos da discórdia e da desconfiança entre 
colonizador e colonizado, prenunciando e adensando o clima de guerra iminente:

“Rumorejavam as florestas, num hausto transpirado e masculino, impregnadas 
de animais de toda a coloração. Corriam os bichos da planície, à torneira da tarde, 
descarregando uma alegria delirante extasiada. E sentia-se o bafo terroso, que 
sobrevém, muito alto, após as chuvas, limpando os miasmas e os medos, as raivas e as 
contradições”1143.

Vejamos mais um trecho, desta feita, repescado de Peregrinação de 
Barnabé das Índias, onde Mário Cláudio pretende simplesmente referir-se à 
severidade do frio do Inverno, fazendo alusão à intensa queda de neve que gelou 
tudo por onde passou, mas também ao “inverno da vida” de Vasco da Gama:

“Às cristalizações da inclemência da invernia pertence a cidade que em ilha o 
transformou, e observam-no os locais com o diverso timbre das emoções que deles se 
apoderam. É tão alva a povoação como nunca foi, sepultada nas neves que resolveram as 
charadas dos muros de cal, tão silenciosa que as lágrimas dos cansados se transformam 
em gelo antes de subir ao olhar”1144.

Ainda nesta mesma obra, podemos achar um trecho exemplificativo do 
cansaço físico de Barnabé, resultante da perseguição à intrigante “desconhecida”, 
cujos aros “intensamente guisavam”, vertido, no trecho que se segue, sob a forma 
de mais uma perífrase: “[…] mas nisso não parecia reparar a que Barnabé ia 
perseguindo, e nem estugava o passo, nem o atrasava, e doía o clarão da tarde nos 
ossos do jovem de Ucanha”1145. Mas eis que ainda na peugada da referida nativa, 
finalmente se avista o apogeu da corrida desenfreada, revestido de uma longa, 
sugestiva e sensual perífrase que, dando-nos conta do envolvimento carnal de 
ambos, reza o seguinte:

“E habituando-se-lhe o olhar ao peso da escuridão, detectou o volume de um almude 
de barro e o lampejo de uma bacia de metal, e deu com uma certa forma onde as 
pupilas brilhavam. E estendeu a mão direita, e outra mão lha tomou, e rufaram os 

1143  Idem, Tocata para Dois Clarins, p. 141.

1144  Idem, Peregrinação de Barnabé das Índias, p. 14.

1145  Idem, ibidem, p. 180.



263

braceletes, e de inquietude maior se lhe aceleraram as batidas do coração, e quase 
chorava de desejo, ou de ternura, ou dessa tristeza que assalta os que das distâncias 
aportam […] e de uma mancha de cinza renascem, e entre as pernas se lhes ergue um 
animal de serventia. Desceu sobre a fêmea, e despiu-se das bragas que eram as suas 
melhores, e alteara, ela já os panejamentos em que se enrolava, e no aperto das coxas 
o hospedou sem que consentisse que lhe desvendasse ele a face, e através da alvura 
do tecido o ia beijando. E galopava Barnabé devagarinho, e sob si era a respiração 
do mar que reencontrava, acalmado das tormentas que por léguas e léguas viajam, 
habitado pela floresta das algas e dos limos […]. E antes que chegasse a frota ao termo 
da travessia, arfando nas ondas que constituem sobressalto e descanso, afogamento e 
baptismo, sepulcro e ressurreição, na largueza do oceano se expandia a luminescência 
da ilha, e no centro dela um ventre baixava e se soerguia”1146.

Enfim, mais um ponto temático revelador de um estilo que prima, em certos 
detalhes, pela diferença. Com efeito, ao invés de manejar uma forma de expressão 
mais simples, clara e objectiva, opta por criar um estilo denso, complexo, bem 
torneado, envolto em múltiplos enredos e jogos linguísticos. 

3.2. HIPÉRBATO

Como teremos oportunidade de verificar, este ponto e o próximo estão 
conectados, posto que a par e passo do polissíndeto, a recorrente utilização 
do hipérbato serve o intento de criar um cenário tendencialmente antigo na 
escrita, mas digamos que também se torna útil na construção de um certo tipo 
de musicalidade1147. Dedicamos, porém, a nossa atenção ao primeiro efeito 
enunciado. E, a fim de comprovarmos a criação de uma atmosfera que denuncia 
um certo clima ancestral, atentemos nos exemplos que se seguem: 

“‘Gaspar Vaz me chamo, e mestre sou de pintura’”1148; “‘Pedro me chamo, para servir 
Vossa Senhoria’”1149; “[...] para que transparente surgisse o inteiro Mundo”1150; “E não 

1146  Idem, ibidem, pp. 181-182.

1147  Note-se que esta questão será explorada ainda no presente capítulo.

1148  Mário Cláudio, Peregrinação de Barnabé das Índias, p. 273.

1149  Idem, A Quinta das Virtudes, p. 311.

1150  Idem, Peregrinação de Barnabé das Índias, p. 112.
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ousarei asseverar que me não inspirasse em diferentes alturas a convicção de que a 
paragens benévolas tínhamos nós atracado”1151. 

Note-se que três destes exemplos são retirados de Peregrinação de 
Barnabé das Índias, obra que, como já tivemos oportunidade de referir, se 
reporta a acontecimentos que remontam aos séculos XV e XVI. Como tal, não 
é de estranhar que a tentativa de reproduzir o mais fidedignamente possível esse 
ambiente recuado se manifeste também do ponto de vista linguístico. Deste modo, 
o hipérbato é apenas uma das características que conduzem a esse resultado final. 
No romance A Quinta das Virtudes o caso é semelhante, posto que, como retrata 
acontecimentos ocorridos desde o nascimento da Casa das Virtudes, em 1757, 
até à data da morte da rainha D. Maria II, em 1853, um tempo remoto, portanto, 
Mário Cláudio aplicou a esta narrativa um tratamento, em pequenos detalhes, 
análogo ao da obra atrás enunciada.  

Em suma, Peregrinação de Barnabé das Índia e A Quinta das Virtudes 
foram as duas obras escolhidas para a demonstração do hipérbato, uma vez que, 
como teremos oportunidade de aprofundar no capítulo quinto, ambas as histórias 
remontam a tempos efectivamente recuados, apresentando, por conseguinte, um 
espectro histórico de grande relevo.

3.3. POLISSÍNDETO

Como já se disse no ponto anterior, a utilização sistemática da conjunção 
coordenativa copulativa ou aditiva, a par de outros elementos como o uso do 
hipérbato, de construções e expressões arcaicas, confere a certos textos claudianos 
um forte aroma ancestral. Não esqueçamos que no português antigo a coordenação 
se sobrepunha à subordinação, por esta altura praticamente inexistente. Apesar de 
seleccionarmos, a título de exemplo, as duas narrativas anteriormente destacadas, 
o recurso estilístico agora tratado pode igualmente ser achado em variadíssimos 
trabalhos como é o caso de Boa Noite, Senhor Soares, Amadeo, Camilo Broca, 
Ursamaior. No âmbito desta última, a sua utilização, para além de conferir maior 
fluidez ao discurso, funciona igualmente “como um operador da presentificação, 
que se quer mais próxima, pela ausência de segmentos secundários, e, portanto, 
mais próxima da oralidade”1152.

1151  Idem, ibidem, p. 217.

1152  Joaquim Matos, Ficção e Ideário, p. 20.
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Como mencionámos no ponto anterior, A Quinta das Virtudes e Peregrinação 
de Barnabé das Índias são, digamos assim, bastante férteis no uso deste recurso. 
E a justificação é semelhante à acima exposta; ou seja, dado o espectro temporal 
abarcado, recorde-se, no primeiro caso, a saga de uma família que evolui nos 
séculos XVIII-XIX e, no segundo, certas peripécias de uma viagem que remonta 
aos séculos XV-XVI, Mário Cláudio acaba, inevitavelmente, por imprimir um 
estilo de crónica antiga aos mencionados textos. 

Por outro lado, podemos também apontar uma outra razão, desta feita, 
literária, que se prende à tentativa de estabelecer uma espécie de ponte sem a 
qual as frases funcionariam como pequenos espaços insulares1153. Com efeito, 
esta conjunção estipula a relação entre as tais pequenas estruturas, conferindo- 
-lhes um certo ritmo e uma lógica plausível. No caso d’A Quinta das Virtudes, 
acabamos inclusivamente por ouvir uma melodia de fundo que nos conduz, em 
alguns casos, ao som das já referidas lengalengas tradicionais. Atentemos, a título 
de peças probatórias, nos casos que se seguem: 

“Aí morreriam todos, e seriam sepultados, e os ossos ficariam limpos, e se confundiriam 
com o húmus, e a eles, os ossos, até nada, o húmus os comeria”1154; “e seguiam-se-lhes, 
no ânimo, disposições de ordem espiritual, e outras variadas, quanto às jóias, e às 
pratas, e às roupas, e às terras, e aos empréstimos, com e sem juros, e ao dinheiro que 
possuía”1155; “De Seixezelo e de Cretuma, de Ermesinde e de Custóias”1156; “as quais 
incluíam a creolina e o petróleo, a benzina e o cresil, o carbonato de soda e o pó de 
estafiságria”1157.

Já em Peregrinação de Barnabé das Índias, mas também em Boa Noite, 
Senhor Soares e em Camilo Broca, a conjunção coordenativa copulativa ou 
aditiva encontra-se, por vezes, antecedida da vírgula excessiva, talvez com o 
intuito de acentuar a pausa, conferindo-lhe, assim, um ritmo diferente. Vejamos 
apenas um exemplo que comprova tal realidade: 

“Riam muitíssimo todos, e montava-se a tenda, porque era meio-dia, e carreavam 
os escudeiros melões de Almeirim, e acolá mesmo os lancetavam, e cheirava um 

1153  Cf. Gabriel Magalhães, “O Romance como Utopia. Notas de um Percurso Claudiano”, p. 3.

1154  Mário Cláudio, A Quinta das Virtudes, p. 10.

1155  Idem, ibidem, p. 71.

1156  Idem, ibidem, p. 45.

1157  Idem, ibidem, p. 109.
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o soberano, e arredava-o, por o não reputar à sua feição, e pedia um segundo, um 
terceiro e um quarto, e acabava por optar por uma mancheia de tâmaras dos pomares 
de Arzila, e cuspia os caroços”1158.

Enfim, em termos gerais, podemos afirmar que Mário Cláudio prefere, pelas 
razões indicadas, usar o polissíndeto em detrimento do assíndeto, característica 
que ao lado do hipérbato e da colocação exacerbada da vírgula, ajuda a cimentar 
dois intentos: por um lado, a marca da antiguidade, por outro lado, a audição de 
um certo ritmo.

3.4. METÁFORA

Mário Cláudio sublinha a relevância deste recurso estilístico na sua obra 
nesta frase: “sinto-me precisamente no mesmo lugar dos poetas imagistas ingleses 
para os quais a escrita sem metáfora não era escrita”1159. Eduardo Lourenço, no 
âmbito da obra Um Verão Assim/As Máscaras de Sábado, afirma que “habitamos 
indistintamente a alusão, o símbolo, a alegoria e a metáfora. Através deles 
descemos para a rua enevoada de pânico e prodígio da evidência quotidiana”1160. 
Ainda para este último, a mencionada obra comporta uma “galáxia de metáforas 
fosforescentes e opacas, musicalmente articuladas pela pulsão visionária de uma 
memória sem sujeito aliada à vontade lúdica de lhe sobrepor um rosto de palavras 
mais denso que todas as memórias. Não há guia para tal viagem”1161. De facto, 
a figura de estilo em análise complexifica, ofusca a decifração do conteúdo, em 
última análise, torna-o ambivalente, porquanto “a metáfora perfeita é a essência 
do labirinto”1162.

Moacyr Laterza Filho afirma, a propósito do diálogo que se estabelece 
entre o casal Maria e António de Tocata para Dois Clarins, que “o nome de um 
faz-se ouvir pela voz do outro: poder-se-ia ver, nisso, a evocação de uma textura 
polifônica que é metáfora da unidade que se forma a partir dessas duas vozes 

1158  Idem, Peregrinação de Barnabé das Índias, p. 31, negrito e sublinhado nosso.

1159  Idem, in Mário Cláudio. 30 Anos de Trabalho Literário (1969-1999), p. 21.

1160  Eduardo Lourenço, “Mário Cláudio – Uma Poética do Virtual”, in Mário Cláudio, Um Verão 
Assim/As Máscaras de Sábado, Porto, p. 9.

1161  Idem, ibidem, p. 9. 

1162  Idem, ibidem, p. 9.
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diferentes”1163. E acrescenta também acerca da vida do casal que, “enquanto unidade 
familiar, núcleo da organização social tradicional e conservadora valorizada pelo 
regime de Salazar, é metaforizada, assim, num diálogo contrapontístico entre dois 
instrumentos iguais: dois clarins que se escutam e que se complementam”1164, 
citando, como exemplo, o discurso produzido na noite das núpcias do jovem 
casal, tratado já no recurso ironia.

Ainda na mesma obra, e uma vez mais usando uma certa técnica 
metonímica, “a figura de Júlio transforma-se em metáfora da figura do próprio 
português colonizador, que fora e que não é mais... e que, sendo, nunca fora. 
Metáfora, portanto, do próprio Portugal, cristalizado em suas estereotipias de 
‘portugalidade’”1165. No fundo, esta personagem representa metaforicamente a 
incrível cegueira colectiva, o tal repúdio e desilusão para com o Estado Novo 
e suas práticas colonialistas, ajudando a decompor a visão de um Portugal uno 
e coeso, desmistificando, em última análise, a imagem pré-fabricada de uma 
África Portuguesa. Na realidade, cai por terra a perspectiva, habilmente montada 
e primorosamente ensinada na escola salazarista, da grande Nação Portuguesa 
espalhada pelos quatro cantos do orbe. No fundo, este romance é responsável por, 
ainda que indelevelmente e através da experiência falhada do casal Lídia e Júlio, 
transmitir uma espécie de alerta contra a representação maravilhosa que nimbava 
na nossa História, acalentando, portanto, uma espécie de negação do imago d’Os 
Lusíadas tão brilhantemente aproveitado pela política estado-novista. Por outro 
lado, ainda acerca desta obra, pode dizer-se que existe uma certa “confusão 
temporal”1166 de tipo “metafórico e metonímico, pois ela se associa à narrativa 
da revolução em Angola, funcionando, talvez, como recurso narrativo de intensa 
expressividade no sentido de se representar [...] a própria confusão da revolução 
in loco e a provocada por ela além mar”1167.

Quanto a António Guerreiro, já a propósito d’A Quinta das Virtudes, 
entende que: 

1163  Moacyr Laterza Filho, “Os Contrapontos de Mário Cláudio, ou os Improvisos de uma Tocata 
que, a Dois Clarins, fora Composta para Solo de Guitarra”, p. 319.

1164  Idem, ibidem, p. 319.

1165  Idem, ibidem, p. 326.

1166  Idem, ibidem, p. 325.

1167  Idem, ibidem, p. 325.
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“[…] a metáfora da árvore para definir a Casa coloca-a assim num plano religioso e faz 
de uma genealogia e da forma como ela se enraíza num território, numa pátria. Deste 
modo, a Casa será também, no seu fechamento e totalidade, a metáfora de um país. 
A sua decadência projecta-se directamente num destino nacional, como ficará bem 
explícito no final do romance”1168. 

Vejamos, por conseguinte, a passagem que reporta a referida degeneração 
da Casa que, metaforicamente, é reflexo do que acontece no próprio País: 

“E é, para além destes títeres, o retábulo escangalhado, de cantaria cinzenta e de talha 
dourada, de ferros e de telhas e de vidros, onde uma Quinta, entre bruma e sépia, 
se destaca. E já nem apura João Pinto de Azevedo Meirelles, por fim, a que nação 
pertence, se à de aqui, se à de ali ou se à de além, se à de ontem, se à de hoje ou se à de 
amanhã, pois que fora tudo sempre e sempre, uma Cidade estranha, fora tudo, sempre, 
uma estranha Casa”1169.

Na realidade, apesar de encontrarmos exemplos de metáforas espraiados 
por diversas obras, em Peregrinação de Barnabé das Índias, nomeadamente no 
capítulo intitulado “As Neves”, conseguimos descortinar alguns casos deveras 
interessantes que, no entanto, quase se confundem com a já tratada perífrase, 
ou até mesmo com a imagem. Vejamos este contexto: “um velho no Inverno é 
a morte soprada, o tempo dorido, os fantasmas que a paciência esfarrapou”1170. 
Nesta, como noutras passagens, existe uma linguagem metafórica que associa 
o Inverno, o tempo áspero, melancólico, frio, ao estado de idade avançada de 
Vasco da Gama que também se caracteriza pela tristeza, invernia e a pouca 
agilidade que a velhice lhe traz. Ainda no mesmo livro e capítulo encontramos 
este caso: “Iguais a feixes de lâminas, despenhavam-se os raios”1171. Facilmente 
se percebe, neste trecho, a aproximação dos dois mundos, a saber: os “raios” e 
os “feixes de lâminas”. No fundo, os relâmpagos apresentam uma fisionomia 
semelhante aos “feixes de lâminas”. Em Tocata para Dois Clarins encontramos, 
a dada altura, este contexto misturado, algo hiperbólico, decorrente da imagem 
da “sabedoria toda do Universo”, mas acusando ainda laivos de uma espécie de 
sensibilidade metafórica, onde, de certo modo, se aproximam as formas redondas 

1168  António Guerreiro, “História, Mito, Memória”, in Expresso (cultura), 11 de Janeiro de 1991, 
p. 1. 

1169  Mário Cláudio, A Quinta das Virtudes, p. 377.

1170  Idem, Peregrinação de Barnabé das Índias, p. 13.

1171  Idem, ibidem, pp. 23-24.



269

da cabeça humana e do globo terrestre (“bola do Mundo”1172), expandindo-se 
até ao “Universo”: “E sobre aquela cabeça redonda, onde parecia conter-se, por 
segundos, a sabedoria toda do Universo, era a transtornada história humana, 
aparentemente arbitrária, que ia decorrendo”1173. 

Em suma, a linguagem metafórica serve Mário Cláudio no expedito jogo da 
aproximação entre os mundos, real e imaginário. Como tal, dada a especificidade 
deste recurso, não é difícil de percebermos a predilecção do mencionado escritor 
por mais um apetecível artifício que lhe permite a manipulação de cenários e 
ideias, exigindo, por parte do leitor, um envolvimento mais cuidado e atento.

3.5. IRONIA

Em relação a Tocata para Dois Clarins, Maria Aparecida Azevedo afirma 
que é no próprio título que se situa “a primeira e principal ironia que permeia toda 
a obra de Mário Cláudio”1174. Não obstante, esta narrativa está repleta de variadas 
passagens onde impera esta figura de estilo, mecanismo auxiliar da instauração 
da dúvida no leitor, levando-o “a acreditar desacreditando, a questionar essa 
totalidade aparente e a perceber outras possibilidades de sentidos para uma 
mesma coisa”1175. E, de facto, abrem-se pequenas frestas “nesse todo fechado, 
que nos possibilitam ir além do que está dito”1176, designadamente no âmbito do 
retrato irónico de Salazar1177, no orgulho de ser português, “de pertencer a este 
núcleo fértil e imaginativo”1178, mas que, por outro lado, vive em permanentes 
dificuldades reflectidas em inúmeras passagens, “e de que nos serve este 

1172  Idem, ibidem, p. 186.

1173  Idem, Tocata para Dois Clarins, p. 105.

1174  Maria Aparecida Vidigal Barbosa Azevedo, “Tocata para Dois Clarins: um Toque Dissonante 
na História Portuguesa”, in Encontros Prodigiosos, Anais do XVII Encontro de Professores 
Universitários Brasileiros de Literatura Portuguesa, vol. II, p. 695.

1175  Idem, ibidem, p. 699.

1176  Idem, ibidem, p. 699.

1177  Cf. Mário Cláudio, Tocata para Dois Clarins, pp. 35, 36, 37-38, 192.

1178  Idem, ibidem, p. 44.



270

espectáculo, se o preço do bacalhau não para de subir?”1179, ou ainda vertidas no 
conceito de Pátria una e indivisível, espalhada pelos quatro cantos do orbe1180. 

Maria Aparecida Azevedo sugere como exemplo dessa ironia cirúrgica a 
questão, quiçá distraída e inocente, feita por Maria a António durante a visita 
realizada à Exposição do Mundo Português, por ocasião das suas núpcias, e que 
reza o seguinte: “Achas que fomos, na realidade, tão grandes?”1181. Tal pergunta 
acaba por representar uma pequena ruptura na direcção melódica do discurso, 
criando uma “dissonância breve, mas intensa”1182. Por outro lado, temos ainda eco 
das observações algo irónicas deste casal, concretamente no seguinte contexto: 

“Dentro de mim, lendo as legendas e decifrando os símbolos, vogavam repetidas 
expressões, “ardor das batalhas”, “mar sem fim”, “porta do Universo”, “febre 
esgotante das Descobertas”, “rotas atlânticas”, “cinco continentes”, “força do braço e 
do génio”, “arraial, arraial, arraial, por Portugal!” E, retornando à baixa, num eléctrico 
apinhadíssimo, no meio daquela multidão emburricada, que não desistia de espalhar 
cascas de amendoim, entretínhamo-nos ouvir os comentários dos forasteiros […] “Não 
acredito que aquela espada fosse a do Dom Afonsom Henriques, vão lá meter essa a 
outro”1183.

Como se percebe, há um desfasamento entre a grandiosidade do passado, 
expresso de forma pomposa, que, embora nos encha de orgulho, não enche barrigas, 
contrastando, por conseguinte, com a realidade, neste caso concreto, espelhada 
no “eléctrico apinhadíssimo”, repleto, portanto, de gente “emburricada” que se 
entretinha a praticar actos pouco civilizados como a constituição de uma lixeira 
de cascas de amendoim que repetida e teimosamente depositavam no chão.

Parece-nos que a opinião de Maria Aparecida acaba por sistematizar o que 
temos vindo a explicitar, senão vejamos: “o discurso histórico e salazarista que 
surge num primeiro plano narrativo uno, soberano e linear é desconstruído pela 
ironia – grandiosa tocata de Mário Cláudio – através das ranhuras causadas pelas 

1179  Idem, ibidem, p. 77.

1180  Cf. idem, ibidem, p. 38 e 40.

1181  Idem, ibidem, p. 76.

1182  Moacyr Laterza Filho, “Os Contrapontos de Mário Cláudio, ou os Improvisos de uma Tocata 
que, a Dois Clarins, fora Composta para Solo de Guitarra”, p. 320.

1183  Mário Cláudio, Tocata para Dois clarins, pp. 76-77.
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incongruências perceptíveis em algumas brechas textuais”1184. De facto, como se 
percebe, estamos perante um engenhoso aproveitamento do discurso político do 
Estado Novo que, no capítulo dois deste livro, é citado como documento, mas “por 
acção de uma voz que se vai neutralizando com os ecos de outras que a glosam, 
parodiam, parafraseiam e ampliam, numa espécie de estrépito de ideologias em 
choque, soando em simultâneo”1185. 

Também na obra A Quinta das Virtudes registamos alguns casos 
interessantes onde pontifica uma cirúrgica ironia. É Urbano Tavares Rodrigues 
quem diz ser “inexcedível de piedosa ironia a figura, por vezes patética, do 
notário Lambrout, na sua desajeitada sensualidade, nos seus arroubos místico- 
-culturais, entre os seus missais antigos e a sua Cândida Branca, possuída à força 
pela horda dos franceses”1186. De facto, os inúmeros contrastes que revestem 
esta personagem desembocam no mencionado recurso estilístico, isto porque, 
como se sabe, trata-se de um fiel devoto dos missais antigos, temente a Deus, 
não obstante, ao mesmo tempo, sustenta uma prolongada relação extra-conjugal. 
Manuel Joaquim Lambrout é casado com Margarida Angélica, todavia é amante 
de Cândida Branca, de quem tem uma filha, de seu nome Benedita. 

Em suma, apesar de encontrarmos a ironia espraiada por variadas obras, 
parece-nos que Tocata para Dois Clarins, como se percebe, constitui um excelente 
repositório dessa figura de retórica, visível logo a partir da dicotomia existente no 
título. Mário Cláudio, através do jogo de contrastes, serve-se desta poderosa arma 
de arremesso, a fim de, ao longo das suas obras, traçar, sempre que necessário, 
uma crítica mordaz àquilo que o vai perturbando, quase nos fazendo lembrar o 
princípio latino “ridendo, castigat mores”, tão veementemente aclamado pelo pai 
do teatro português, Gil Vicente. Segundo esta filosofia, digamos assim, a ironia 
claudiana poderia igualmente desempenhar uma função moralizadora e quiçá até 
catártica.

1184  Maria Aparecida Vidigal Barbosa Azevedo, “Tocata para Dois Clarins: um Toque Dissonante 
na História Portuguesa”, in Encontros Prodigiosos, Anais do XVII Encontro de Professores 
Universitários Brasileiros de Literatura Portuguesa, vol. II, p. 697.

1185  Carlos Jorge, “Os Quadros da Crónica ou a História Segundo o Romancista”, p. 207.

1186  Urbano Tavares Rodrigues, “A Quinta das Virtudes. Mário Cláudio e o Romance de Grande 
Fôlego”, in Letras e Letras, Crítica/Ensaio.
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4. O ESTILO CINESTÉSICO 

Na verdade, são vários os autores que desenvolvem esta particularidade, 
o gosto pelos sentidos, aliados perfeitos na captação e transmissão da realidade 
plasmada na urdidura narrativa; não obstante, em nosso entender, não podemos 
deixar de os referir, já que o escritor em apreço os utiliza com singular mestria. 
A título de exemplo, atente-se na originalidade incutida logo na primeira trilogia 
de Mário Cláudio, visto que, por seu interposto, acaba por romancear o próprio 
processo de biografar, isto por via de uma escrita fragmentada, ziguezagueante, 
sendo, no fundo, “mais sensorial que objectiva”1187.

Com efeito, seria possível, e até constituiria uma tarefa relativamente 
simples, efectuarmos uma listagem onde se reproduzissem itens exemplificativos 
das variadas sensações. No entanto, em primeiro lugar, tomámos, para o 
empreendimento de tal exercício, pelo seu exotismo, as sensações de África 
concentradas no capítulo sétimo de Peregrinação de Barnabé das Índias. 
Vejamos então os resultados obtidos, a propósito dos sentidos visão, audição, 
olfacto e tacto: 

a) visão – “chispava a luz” (p. 180), “missangas de variadíssima cor” (p. 181), “e 
por detrás crescia um tamarindo” (p. 181), “as pupilas brilhavam” (p. 182, 
negrito nosso em todos os casos).

b) audição – “guizalhavam os aros” (p. 181), “rufaram os braceletes” (p. 182), 
“zumbido dos mosquitos” (p. 190), “vigorosamente zurzido” (p. 193, negrito 
nosso em todos os casos).

c) olfacto – “e por cada banda fediam os peixes, a secar, ou a apodrecer, e inúmeros 
cães pelas esquinas refocilavam nas tripas dos que esventrara a soalheira” (p. 
180), “aroma dos limões” (p. 181), “aromas que jamais se decompõem, o 
da pimenta e o do gengibre, o da canela e o do cravo, e o da maçã e da noz-
moscada” (p. 182, negrito nosso em todos os casos).

d) tacto – “fresco da câmara” (p. 181), “curtida pele da cara” (p. 186), “areias 
quentíssimas”  (p. 186), “acariciando o amuleto que lhe roçava a pele, tão 
áspera pela salsugem como amaciada pelos dedos da que jamais o beijara” (p. 
191, negrito nosso em todos os casos)1188.

1187  Centro de Documentação de Autores Portugueses, 02/2005, p. 1.

1188  Para um estudo mais detalhado acerca desta festa cinestésica, cf., por exemplo, Carla Sofia 
Gomes Xavier Luís, “Espelhos de África na obra narrativa de Mário Cláudio: os casos de Tocata 
para Dois Clarins e de Peregrinação de Barnabé das Índias”.
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Em segundo lugar, e ainda com base na mesma obra, o estado deplorável, 
diríamos mesmo deprimente, que consumia os mareantes, provocando, senão 
o padecimento, um mórbido e agoniante sofrimento, ecoando, a certa altura, 
também ao sabor do estilo cinestésico, não poderia, de forma alguma, deixar de 
figurar nesta breve demonstração. Vejamos, portanto, o contexto que se segue:

“Um a um iam-se-lhe os dentes desprendendo das gengivas, e uma áspera 
supuração invadia-lhe os alvéolos de que a inteira dentadura se lhe destacara. 
Cuspia a mistela arranhante da garaganta, e cobria-se-lhe o peito de pústulas que 
até aos ossos lhe esburacavam a lassidão das carnes. E uma disseminada podridão 
cobria-lhe os membros emagrecidos, e ofegava sem descanso, e não encontrava local 
onde repousasse a cabeça”1189.

Como facilmente se infere desta passagem, o apelo aos nossos sentidos é 
efectivamente montado por via de uma linguagem altamente sensorial que vai da 
visão, ao tacto, passando pelo olfacto e chegando à audição, neste último caso, 
concretamente na segunda frase, através da aliteração dos sons [ʃ], [R], [r] e 
[p]1190. Terminamos esta curta apresentação, desta feita, com um exemplo retirado 
de Tocata para Dois Clarins que nos sensibiliza para o clima de medo, incerteza 
e desconforto provocado pelo cenário de guerra que se vivia na Europa, audível, 
por exemplo, neste simples contexto: “roncavam os aviões”1191. Como se infere, 
tal escolha sensorial auxilia a propagação do sentimento de “pesadelo de uma 
multitude de habitantes”1192.

Em suma, parece-nos óbvio que estes artifícios sensoriais que acabámos de 
observar estão, muito naturalmente, ao serviço de uma reprodução mais realista 
e, por conseguinte, mais profunda, do cenário em causa. Carlos Jorge refere que 
Mário Cláudio faz “do olhar que encaminha a descrição uma paixão dos sentidos, 
uma obsessão de onde parte a digressão poética”1193. De facto, se fizermos uma 
incursão pelas suas obras, apercebemo-nos de que todos os sentidos acima 
mencionados são importantes, no entanto, e apesar do próprio Mário Cláudio 

1189  Mário Cláudio, Peregrinação de Barnabé das Índias, p. 169, negrito e sublinhado nossos.

1190  Cf. Carla Sofia Gomes Xavier Luís, “Espelhos de África na obra narrativa de Mário Cláudio: 
os casos de Tocata para Dois Clarins e de Peregrinação de Barnabé das Índias”.

1191  Mário Cláudio, Tocata para Dois Clarins, p. 105, negrito nosso.

1192  Idem, ibidem, p. 105.

1193  Carlos Jorge, “Os Quadros da Crónica ou a História Segundo o Romancista”, p. 206.
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frisar que “a visualidade é, logo seguida do olfacto, o sentido predominante”1194 
da sua escrita, constatação que corroboramos, preferimos, por agora, além do 
visual, destacar o elemento auditivo/musical. E terminamos esta breve introdução 
ao tema com uma frase proferida por Mário Cláudio acerca da preparação 
multifacetada que leva a cabo antes de iniciar um novo trabalho que, incluindo 
vários aspectos entre eles a análise de uma série de detalhes perceptíveis pelo 
sentido visão, não olvida, de modo algum, a musicalidade, senão vejamos: 

“[…] leitura de livros e de periódicos, a visita de iconografia de toda a ordem, a recolha 
de testemunhos pessoais, a audição de textos musicais, um passeio meditativo ao fim 
do dia, um sonho iluminante, uma voz do acaso, tudo aquilo que nos pode acontecer, e 
que é afinal talhado por mãos sábias e invisíveis”1195.

 4.1. MUSICALIDADE

Quanto ao sentido musical, chamemos-lhe assim, o autor em apreço adianta, 
a dada altura, que “escrever é dar ritmo à língua. É a matéria em busca do ritmo 
da vida”1196. Em concomitância, afirma ainda estar de acordo com Auden “que 
dizia que o primeiro passo para ser um bom poeta, era ouvir muita música”1197 e, 
nesta ordem de ideias, explica que a sua “prosa tem evidentes contiguidades com 
a poesia”1198. Ora, como se sabe: 

“Mário Cláudio ‘veio’ da poesia, e essa experiência repetida em diversos momentos 
do seu percurso, contendo já uma narratividade intrínseca, acabou por se fundir na 
prosa, nela infundindo um limiar pendor, ao qual a arquitectura dos seus romances não 
será alheia, com implicações no seu comando, na sua tensão estrutural, na sua música 
própria, e provavelmente na sua dimensão”1199. 

1194  Mário Cláudio, in Mário Cláudio. 30 Anos de Trabalho Literário (1969-1999), p. 22.

1195  Cândido Oliveira Martins, “Mário Cláudio, Romancista: Camilo Continua a Ser o Grande 
Mestre... ”, entrevista a Mário Cláudio, in DN (cultura), 14 de Abril de 2004, p. 24.

1196  Mário Cláudio, in Mário Cláudio. 30 Anos de Trabalho Literário (1969-1999), p. 22.

1197  Idem, ibidem, p. 22.

1198  Idem, ibidem, p. 22.

1199  Jorge Colaço, “Mário Cláudio: Uma Deliberada Singularidade”, in Foro das Letras, 13/14, 
Julho de 2006, p. 3.
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Ademais, numa das várias entrevistas que gentilmente tem concedido ao 
longo dos anos, o escritor em destaque refere algumas das suas opções estilísticas, 
perspectivando a língua também como um instrumento musical, senão vejamos: 

“[…] a linguagem assumo-a como corpo da própria escrita, e não acredito em destrinças 
escolásticas entre o que se diz e a maneira como se diz. Se percorro uma época, ou a 
alma de uma personagem, faço-o através dos instrumentos que utilizo, isto é, a língua 
portuguesa, encarada como órgão musical, e como órgão de luzes, sem os quais coisa 
nenhuma se concretiza”1200. 

A propósito da propensão claudiana para o estilo musical1201, Maria 
João Reynaud afirma considerar “significativo o embrechamento da música no 
discurso”1202, explicando que “os títulos de certas composições remetem para 
formas da poesia lírica que exaltam o destinatário e pressupõem uma primitiva 
aliança com ela – balada, elegia...”1203. Também Gabriel Magalhães, acerca deste 
assunto, refere que está “nas nossas mãos o diadema do texto, composto pela jóia 
de cada palavra montada sobre o metal precioso da música textual”1204. 

Logo na sua primeira obra narrativa, Um Verão Assim, onde é nítida e 
compreensível a passagem “para uma ambígua prosa de elaboração da poética”1205, 
são imensas as sugestões ao elemento sonoro como “o ranger da tempestade o 
marulho das ondas pequenas formas despontavam das pedras”1206 ou a parábola 
do barulho das cartas que “desempenha, de modo fulcral, para este livro-jogo, 

1200  Círculo de Leitores online (CLonline), “‘Oríon’ Escolha da Luz, Escolha da Sombra”, 
entrevista a Mário Cláudio, p. 3.

1201  Acerca da importância da música na literatura, veja-se, por exemplo, Benoît Neiss, “Musique 
et Écriture Romanesque: le Cas de Henri Bosco”, in Musique et Littérature Au XXe Siècle, Textes 
Réunis par Pascal Dethurens, Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 1998, pp. 137- 
-148; Cf., ainda, Nigel Fabb, Linguistics and Literature. Language in the Verbal Arts of the World, 
Oxford, Blackwell Publishers, 1997.

1202  Maria João Reynaud, “Mário Cláudio: a Memória em Escrita”, in Jornal Letras e Letras, 
Novembro, p. 12.

1203  Idem, ibidem, p. 12.

1204  Gabriel Magalhães, “O Romance como Utopia. Notas de um Percurso Claudiano”, p. 3.

1205  Álvaro Manuel Machado, “Cláudio, Mário”, in Dicionário de Literatura Portuguesa, 
organização e direcção de Álvaro Manuel Machado, Lisboa, Editorial Presença, 1996, p. 130.

1206  Mário Cláudio, Um Verão Assim, p. 32.
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uma função demonstrativa de índole semiológica”1207. Note-se que o mencionado 
“marulho das ondas”1208, produzido pelo som do mar, pode também encontrar-
se, com frequência, na peça teatral Medeia, onde lemos repetidamente: “ouve-se 
o marulho das ondas”1209. Eduardo Lourenço afirma que Mário Cláudio utiliza 
na obra Um Verão Assim/As Máscaras de Sábado uma “galáxia de metáforas 
fosforescentes e opacas, musicalmente articuladas pela pulsão visionária de uma 
memória sem sujeito aliada à vontade lúdica de lhe sobrepor um rosto de palavras 
mais denso que todas as memórias”1210. É ainda da opinião de que “poucas escritas 
possuem como esta, desde a sua origem-caos ‘de onde provém’, a conivência 
tácita com a poesia, melhor se diria, a perfeita osmose”1211. Já Paula Morão, a 
propósito de Improviso para duas Estrelas de Papel, esclarece que é por via “do 
exercício da palavra dita e escrita […] ao ritmo cantado da anáfora”1212 que “se 
ganha um tom que aparenta ser o do «improviso»”1213. E, de resto, a musicalidade 
de fundo imprimida com um certo propósito, como temos vindo a observar, 
costuma ser uma mais-valia.

Sem surpresa, Tocata para Dois Clarins acolhe e vivifica, desde o cume ao 
caule, o estridente elemento sonoro. Com efeito, começando no título e acabando 
na dupla musicalidade de fundo que nimba na obra, só podia ser considerada 
uma das narrativas mais musicais de Mário Cláudio. E é um dado adquirido 
que, na realidade, existe uma “polifónica, ora nítida, ora camuflada: tocata. Uma 
polifonia, não exactamente no sentido que Bakhtin atribuiu (embora também 
essa), mas num outro, mais próximo de sua acepção musical. Polifonia de um 
mesmo timbre, feita para instrumento solista”1214. Moacyr Laterza Filho apresenta 
o historial da forma musical “tocata”, apurando as suas origens. Segundo este 
autor, a “tocata” surge por volta do século XVI, nos primórdios da música 

1207  Duarte Faria, “‘Um Verão Assim’, de Mário Cláudio”, Revista Colóquio/Letras, Recensões 
Críticas, n.º 2, Março de 1975, p. 72.

1208  Mário Cláudio, Um Verão Assim, p. 14.

1209  Idem, Medeia, pp. 12, 14, 40 e 49. 

1210  Eduardo Lourenço, “Mário Cláudio – Uma Poética do Virtual”, in Mário Cláudio, Um Verão 
Assim, p. 9. 

1211  Idem, ibidem, p. 9.

1212  Paula Morão, Viagens na Terra das Palavras, p. 151.

1213  Idem, ibidem, p. 151.

1214  Moacyr Laterza Filho, “Os Contrapontos de Mário Cláudio, ou os Improvisos de uma Tocata 
que, a Dois Clarins, Fora Composta para Solo de Guitarra”, p. 318.
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barroca, “como um dos gêneros que ajudaram a definir a linguagem da música 
instrumental”1215, explicando ainda que “é no Barroco que a música instrumental 
se afirma como linguagem própria e específica, desvinculando-se gradativamente 
dos modelos vocais”1216. Esta reflexão acaba por ser deveras pertinente, na medida 
em que permite aferir a profundidade que esta questão assume ao longo da obra, 
pois ensina-nos que a mencionada forma musical pode comportar momentos de 
pura imitação do modelo vocal e que tal situação “se dá não apenas como mero 
recurso de composição, mas como recurso estilístico: o contraste tão barroco, 
neste caso, valoriza ainda mais os trechos de carácter improvisatório”1217. 
Acabámos, efectivamente, de verificar mais uma via de penetração do barroco 
no estilo claudiano a juntar-se aos aspectos já tratados no capítulo primeiro, local 
onde traçámos um breve quadro das influências claudianas mais salientes. Ainda 
acerca de Tocata para Dois Clarins, José Esteves nota o seguinte: 

“[…] la relation intertextuelle avec la musique est annoncée depuis le titre, Toccata 
pour deux Clairons. Tout le roman est orchestré sous la même baguette, dicté par un 
nous vorace et tribal qui engloutit tout sur son passage. Les deux clairons, instruments 
solistes, jouent toujours en solo, car ils sont des instruments, des marionnettes, 
manipulés par la partition sournoise de la Tocata”1218.  

De facto, o discurso irónico que se vai produzindo, a propósito do regime 
ditatorial salazarista, é fortemente audível pela “musicalidade incongruente, 
executada por esses tantos pares de clarins, que não se ajustam ao gênero tocata”1219. 
Note-se que, após apurar os significados dicionarizados dos vocábulos “tocata” 
e “clarins”, Maria Aparecida Azevedo explica que “a noção de tocata se oporia, 
paradoxalmente, à de clarim”1220, uma vez que, como já tivemos oportunidade de 
verificar, a primeira reporta-se a uma forma musical livre, criada para permitir 
o toque rápido; ao passo que a segunda se refere a um instrumento de sopro, 

1215  Idem, ibidem, p. 315.

1216  Idem, ibidem, p. 315.

1217  Idem, ibidem, p. 317.

1218  José Manuel da Costa Esteves, “La Démystification de l’Etat Nouveau ou les Clairons de 
la Mémoire: Présentation du Roman de Mário Cláudio Tocata para Dois Clarins (1992)”, Paris,  
Université de Nanterre, p. 10.

1219  Maria Aparecida Vidigal Barbosa Azevedo, “Tocata para Dois Clarins: um Toque Dissonante 
na História Portuguesa”, p. 699.

1220  Idem, ibidem, p. 696.
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apresentando o bocal em forma de taça e produzindo um timbre mais claro e 
brilhante que é principalmente manuseando pelas bandas militares1221. Prova viva 
dessa espécie de dualidade são os discursos dissonantes, mas simultaneamente 
harmoniosos, do casal Maria e António que, ostentando alguma ingenuidade, se 
vão sobrepondo, acabando por funcionar como fiéis reprodutores da filosofia e 
dos valores do regime vigente. Acerca deste assunto, Maria Theresa Abelha repara 
que estamos perante duas “vozes monologantes através das quais se patenteia 
o projecto ditatorial que intercepta a comunicação”1222. Donos das rédeas do  
discurso, cada um dos progenitores de Rui Manuel Barbot Costa é narrador de 
três capítulos, sendo que apenas no último, curiosamente naquele em que se relata 
a morte de Salazar, a recuperação do diálogo e o nascimento do único filho do 
casal, se juntam “numa tocata em dueto”1223. Com efeito, nesta derradeira fase, a 
voz de António entrelaça-se com a de Maria “num outro stretto, ou antes, numa 
grande tocata final, em que, de novo, a liberdade fantasiosa do improviso toma 
conta da narrativa”1224.  

 Como refere Moacyr Laterza Filho, no fundo, há um cruzamento entre a 
história pessoal e a História de Portugal, trabalhado musicalmente, senão vejamos:

“António e Maria, quase em uníssono, tentam registrar a sua história pessoal, enquanto, 
em outra altura e em melodia diferente, uma voz inominada tenta também registrar 
ufanamente a História de Portugal. Melodias, alturas, vozes e registros diferentes, mas 
timbres semelhantes: em um e outro caso, há, nítido, um tom de alienação e de falta de 
consciência política”1225. 

Na opinião de Manuel Alegre, o autor em apreço utiliza os adjectivos e 
os superlativos para sublinhar a recriação crítica “de um tempo, um estilo, um 
clima, uma sufocação”1226, “reinventando palavras, imagens, uma linguagem, 

1221  Cf. idem, ibidem, pp. 695-696.

1222  Maria Theresa Abelha Alves, “Tocata para Dois Clarins – a Fotobiografia da Memória”, in 
Boletim CESP/FALE/UFMG, v. 14, n.º 16, Belo Horizonte, Faculdade de Letras da UFMG, Julho/ 
Dezembro, 1993, p. 15.

1223  Idem, ibidem, p. 15.

1224  Moacyr Laterza Filho, “Os Contrapontos de Mário Cláudio, ou os Improvisos de uma Tocata 
que, a Dois Clarins, fora Composta para Solo de Guitarra”, p. 327.

1225  Idem, ibidem, p. 318.

1226  Manuel Alegre, “Crítica ‘Terrorista’”, in Jornal de Letras, Artes e Ideias, de 9 a 15 de 
Fevereiro de 1993, p. 219.
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um estilo”1227, reproduzindo, assim, no “ritmo da escrita”1228, “o ritmo daquele 
tempo”1229. Veja-se, a título de exemplo, o tom melancólico, esvaído por todos 
os poros, aquando da desmontagem da Exposição do Mundo Português “que 
faz contraponto àquele outro, ufanista e glorioso, das primeiras referências à 
exposição”1230. 

A Quinta das Virtudes, mais um belíssimo exemplar da relevância que 
Mário Cláudio confere ao elemento som, deixa, em muitos contextos, adivinhar o 
tal ritmo próximo das lengalengas tradicionais o que, do ponto de vista linguístico, 
tem as suas consequências, como já tivemos oportunidade de especificar. Assim, 
o exemplo que se segue, em mais um expedito jogo de contrastes, para além 
de conter o detalhe musical acima exposto, acaba também por estar imbuído de 
um tom algo aristocrático, resultante do registo de língua que enverga, senão 
vejamos: “À cozinha soturna, que tanta e tão prolixa cumplicidade espiara, 
segredos confiados e esperanças proferidas, romances contados e choros infantis, 
disputas e sonolências e pequenas orgias, se ajuntaram as lojas e os alpendres”1231. 
Como se vê, neste caso, a conjunção coordenativa copulativa ou aditiva serve 
de compasso à musicalidade que se pretende imprimir. A par das razões que já 
apontámos em outros locais, sobre a utilização exacerbada da conjunção “e”, 
Gabriel Magalhães explica que “a música da frase – e também o uso da copulativa 
‘E’ em início de frase: [é] algo muito comum neste romancista. Essa copulativa 
funciona como uma dobradiça que articula os fraseados musicais das orações, uns 
com os outros”1232. De facto, as repetições intencionais podem estar ao serviço da 
criação de um determinado ritmo, mas, em início de frase, conferem ainda uma 
certa coesão ideológica.

Em Duas Histórias do Porto, mais concretamente em “O Castelo de 
Vandoma”, aposta-se num “ritmo característico da linguagem oral, próprio do 
contador de histórias tradicionais, e tradicionalmente trágicas, como são as 

1227  Idem, ibidem, p. 219.

1228  Idem, ibidem, p. 219.

1229  Idem, ibidem, p. 219.

1230  Moacyr Laterza Filho, “Os Contrapontos de Mário Cláudio, ou os Improvisos de uma Tocata 
que, a Dois Clarins, fora Composta para Solo de Guitarra”, pp. 326-327.

1231  Mário Cláudio, A Quinta das Virtudes, p. 15.

1232  Gabriel Magalhães, “O Romance como Utopia. Notas de um Percurso Claudiano”, p. 3, 
acrescento nosso.
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contadas nesta ‘história’” 1233. No fundo, trata-se de “um ritmo que se aproxima, 
como de resto nota Joaquim Matos, do da redondilha maior, e recorre-se, aqui 
e além, a uma rima interna aos períodos feita em função daquela segmentação 
rítmica”1234. A título probatório do que acabámos de referir, veja-se o contexto 
que se segue da mencionada obra: “Quem das torres ameadas / decidir pôr-se a 
fitá-los, / netos e bichos esparsos / em gritaria enxotando, / um espectáculo raro / 
bem poderá vislumbrar”1235. 

Irene Fonseca, embora acerca de um outro escritor, neste caso Vergílio 
Ferreira, diz algo que consideramos muito oportuno e aplicável a Mário Cláudio, 
senão vejamos:

 
“A obsessiva procura da palavra encenada em Para Sempre metaforiza também a forma 
como, na obra vergiliana, a Palavra é incansavelmente perseguida por uma escrita em 
que a repetição, geradora de ritmo, se assume como processo criativo: escrita excessiva 
que, depois de encher milhares de páginas, continuou a transbordar impetuosamente 
em Conta-Corrente”1236. 

Concordamos com a ideia de que a repetição permite a audição de um 
certo ritmo ao qual Mário Cláudio não foi indiferente, procurando imprimir 
intencionalmente compassos diferentes em distintos parágrafos e obras. Atestamos 
a relevância das repetições em Mário Cláudio já de seguida, mas ainda antes 
gostaríamos somente de reportar mais um pequeno ponto de contacto entre estes 
dois escritores. Isto porque, Vergílio Ferreira, tal como Mário Cláudio, também se 
debate com “os grandes temas com que o homem actual se defronta, com destaque, 
de modo particular, pela Arte, a qual está subordinada aos condicionalismos do 
tempo que a inspiram”1237. 

Mas, na realidade, não poderíamos falar em repetição de vocábulos, sem 
recorrermos a um exemplo retirado de Peregrinação de Barnabé das Índias que 
consideramos altamente sugestivo. Reportam-nos ao enamoramento de Barnabé 

1233  Isabel Pires de Lima, “‘Cismando sem saber o quê’ ou Duas Histórias do Porto de Mário 
Cláudio”, in Jornal Letras e Letras, Novembro, p. 13.

1234  Idem, ibidem, p. 13.

1235  Idem, ibidem, p. 13.

1236  Irene Fonseca, Vergílio Ferreira: A Celebração da Palavra, Coimbra, Almedina, 1992, p. 12.

1237  Reina Marisol Troca Pereira, Alexandre António da Costa Luís, Carla Sofia Gomes Xavier 
Luís, “Kafka à Luz de Vergílio Ferreira – alguns apontamentos”, Revista ...à Beira, n.º 1, Covilhã, 
Departamento de Letras da Universidade da Beira Interior, 2002, p. 213.
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por uma nativa, iniciado logo após a chegada a terras africanas, que é apresentado 
por via de uma empolgante linguagem que, a priori, se revela altamente cinestésica, 
mas que, após uma leitura mais detalhada, se mostra também perifrasticamente 
sensual1238. Isto tudo devido ao impressivo manejamento das palavras “argolas” 
e “chocalhavam”. Na realidade, a repetição do substantivo “argolas”, em 
“argolas e argolas e argolas”, interposto pela reiteração intencional da conjunção 
coordenativa copulativa ou aditiva “e”, formando uma frase polissindética, 
além de provocar a continuidade rítmica, despoleta e prolonga, visualmente 
e auditivamente, as sensações, intensificando a melodia que perpetua o transe 
provocado por semelhante visualização. Eis o contexto a que nos reportamos:

“E sucedeu que havendo desembarcado com grande parte do pessoal, lhe caiu o instinto 
nos artelhos de uma mulher que adiante lhe seguia, e neles chocalhavam, e bem assim 
nos pulsos da que por feitiço o encantara, argolas e argolas e argolas de marfim”1239. 

Como se disse, esta técnica linguística, repetição, tem o intuito de produzir 
um certo efeito sonoro específico que, por sua vez, está ao serviço da reiteração 
de uma determinada ideia. Por outro lado, podemos ainda deparar-nos com mais 
alguns processos que interferem na produção do ritmo. Em Camilo Broca, em 
Boa Noite, Senhor Soares e em Medeia, por exemplo, detectamos a existência de 
muitas vírgulas que não eram de todo necessárias naqueles contextos; foram lá 
cirurgicamente plantadas apenas por questões melódicas e simultaneamente para 
marcar bem a pausa. Vejamos alguns casos retirados destes três trabalhos: 

a) Exemplos retirados de Camilo Broca - “Debruçava-se da varanda, atentava 
num carrejão que alombava com um caixão vazio, e logo se aproximava um 
segundo com outro caixão vazio, e mais um terceiro com um carreto igual, e 
eram estas andanças até cair a noite”1240; “O vento arrastava tudo, formava como 
que uma roseta de cheiros, a pavios extintos, a trapos húmidos, e a vísceras 

1238  Para uma informação mais detalhada sobre este assunto, cf. Carla Sofia Gomes Xavier Luís, 
“Espelhos de África na obra narrativa de Mário Cláudio: os casos de Tocata para Dois Clarins 
e de Peregrinação de Barnabé das Índias”, in Portugal-África: Mitos e Realidades Vivenciais e 
Artísticas. 

1239  Mário Cláudio, Peregrinação de Barnabé das Índias, p. 179.

1240  Idem, Camilo Broca, p. 32, negrito nosso.
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contaminadas”1241; “A escola encontrava-se encerrada, e de janelas cegas pelos 
batentes trancados”1242.

b) Exemplos retirados de Boa Noite, Senhor Soares - “Contávamos anedotas, e 
sufocávamos o riso para que o patrão Vasques nos não ouvisse, e não viesse 
aos berros mandar-nos calar”1243; “De qualquer modo a madrinha cobrava-lhe 
pontualmente o quarto e a comida, e a verdade é que o desgraçado pagava uma 
fortuna por um cubículo interior, e por uma lasca de bacalhau mal demolhado 
que a doida lhe apresentava com um ralo fio de azeite”1244.

c) Exemplos retirados de Medeia - “Tão seguro do teu destino, e tão ignorante!”1245; 
“Ele veio a correr até mim pela praia fora, e as algas transparentes colavam-se-
lhe […]. Era ainda uma criança, e eu uma rapariga que tudo conhecia”1246. 

Em suma, a vírgula que se encontra antes da conjunção coordenativa 
copulativa ou aditiva é desnecessária em todos os casos reportados, foi apenas 
utilizada por uma razão melódica, obedecendo mais a motivos de natureza 
prosódica, posto que estipula uma pausa maior, do que propriamente de 
correcção linguística. De facto, também em obras como A Quinta das Virtudes 
e Peregrinação de Barnabé das Índias damos, a cada passo, conta do exagero 
ao nível da colocação desta marca linguística. Talvez Mário Cláudio o tivesse 
feito com o intuito de explicar muito bem cada filamento do seu discurso.  
O especialista Gabriel Magalhães, acerca deste assunto, afiança, no âmbito d’A 
Quinta das Virtudes, que o próprio autor lhe “confidenciou representar a escrita 
de certos documentos do século XVIII”1247. E, na verdade, algo muito semelhante 
se passa em Peregrinação de Barnabé das Índias, onde Mário Cláudio, pondo na 
voz de Barnabé a primeira pessoa do discurso, “opta por uma escrita em que os 
parágrafos vão de princípio ao fim numa dança de vírgulas, sem um único ponto 
final intermédio – soa à escrita histórica do trânsito do século XV para o XVI”1248. 

1241  Idem, ibidem, p. 32, negrito nosso.

1242  Idem, ibidem, pp. 32-33, negrito nosso.

1243  Idem, Boa Noite, Senhor Soares, p. 17, negrito nosso.

1244  Idem, ibidem, p. 16, negrito nosso.

1245  Idem, Medeia, p. 17, negrito nosso.

1246  Idem, ibidem, pp. 11-12, negrito nosso.

1247  Gabriel Magalhães, “O Romance como Utopia. Notas de um Percurso Claudiano”, p. 7.

1248  Idem, ibidem, p. 7.
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Estivemos até aqui a analisar a colocação excessiva da vírgula, porém a 
situação inversa também se verifica, ou seja, a ausência intencional deste sinal 
linguístico, com o propósito de não quebrar o ritmo, acaba por ser também 
meticulosamente cultivada por Mário Cláudio. Apesar da imensidão de exemplos 
espraiados por variegadas obras, tomamos as passagens que expomos em 
seguida como unidades representativas da quebra da regra linguística em prol 
da musicalidade do texto. Como se sabe, a seguir a um complemento adverbial 
deslocado para o início da frase, deve colocar-se vírgula. Tal não acontece neste 
contexto: “Na tarde seguinte pariria Jacinta Rosa uma menina”1249. Quanto a 
“numa manhã”, complemento adverbial expresso no contexto “Mas numa manhã 
Felício adiantou-se”1250, poderia surgir entre vírgulas, sendo que vem anteposto 
ao sujeito e predicado da frase e posposto à conjunção coordenativa adversativa. 
Repare-se ainda nos casos: “Assim declarava o nome que tinha”1251, “De qualquer 
modo a madrinha cobrava-lhe pontualmente o quarto e a comida”1252, “De resto 
sentia-se afrontada”1253. Diz a regra linguística que se deve usar vírgula a seguir a 
estes e outros ligadores frásicos do tipo de com efeito, desta forma, efectivamente 
que, como se sabe, são elementos adjuvantes da coesão textual1254. O mesmo 
sucede no incipit de Oríon, onde detectamos a omissão de uma vírgula que 
deveria separar o complemento adverbial de tempo, “antes de o sol desaparecer”, 
do resto da frase: “Antes de o sol desaparecer vagarosa é a sombra”1255. Parece-
nos que, neste caso concreto, tal ausência, como já o dissemos em outra ocasião, 
está ao serviço “da fiel reprodução da fadiga que turva os sentidos, provocada 
pela dramática separação e, naturalmente, pela longa viagem que culmina com 

1249  Mário Cláudio, Camilo Broca, pp. 28-29, negrito nosso.

1250  Idem, Tiago Veiga: uma Biografia, p. 51, negrito nosso.

1251  Idem, Amadeo, p. 48, negrito nosso.

1252  Idem, Boa Noite, Senhor Soares, p. 17, negrito nosso.

1253  Idem, Tiago Veiga: uma Biografia, p. 173.

1254  Acerca da coesão textual, cf., obrigatoriamente, Maria da Felicidade Araújo Morais, 
Marcadores da Estruturação Textual: Elementos para a Descrição do Papel dos Marcadores 
Discursivos no Processamento Cognitivo do Texto, tese de doutoramento, Vila Real, Universidade 
de Trás-os-Montes e Alto Douro, 2006.

1255  Mário Cláudio, Oríon, p. 11, negrito nosso.
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uma crepuscular chegada”1256. Ainda antes de apresentarmos o contexto a isso 
atinente numa versão mais aprofundada, vejamos que Mário Cláudio, acerca do 
tom dominante nesta obra, reconhece que se trata de “um discurso impregnado 
pela febre tropical. Podemos dizer que é a malária. Isso dá uma dimensão algo 
alucinante, como acontece quando as pessoas estão num delírio febril”1257. Mas 
retomemos a mencionada passagem inagural:

“Antes de o sol desaparecer vagarosa é a sombra, calcando a areia como um animal 
que arrastasse o cansaço. E eu deixo que o olhar pouse na copa das palmeiras, ponho-
me à escuta do que me chega aos ouvidos. Há por aqui grande arruído de aves, agitando 
as asas e lançando-se em gorjeios, tão bonitas de plumas e de sons como dos nomes 
que possuem, olho-branco ou beija-flor ou papa-figos, criadas no quinto dia com as 
serpentes do mar, e com todos os seres vivos que rastejam e que fervilham nas águas. 
Observo-lhes o voo como quando as avistei pela vez primeira, menino desembarcado 
com meninos da mesma expedição, ano de mil quatrocentos e noventa e três, a contar 
do nascimento do filho do carpinteiro, nesta Ilha de São Tomé”1258.

Se observarmos com cuidado, reparamos que as três frases que inauguram 
esta obra, responsáveis pela descrição geral do cenário exótico, são produzidas em 
tom cinestésico e alheias às regras canónicas, sugerindo uma certa asfixia rítmica. 
Tal efeito é devedor de algumas marcas linguísticas, como é o caso da colocação 
da vírgula desgarrada das regras sintácticas, dependentes, desta feita, de interesses 
meramente musicais. Na realidade, Mário Cláudio está plenamente consciente da 
“libertação, em termos estilísticos, de uma pontuação – e sobretudo da vírgula 
– que se estava a tornar demasiado densa. Mas essa obsessão não desaparece 
de forma arbitrária”, explica. Assim, “todo o texto é construído de acordo com 
um padrão, um ritmo, que foi pensado propositadamente”1259. Não obstante, para 
além da referida marca, atente-se também na musicalidade conseguida por via 
do uso exagerado da conjunção coordenativa copulativa ou aditiva, precisamente 
na terceira frase. Ademais, atentemos ainda em outras ferramentas sintácticas, 
chamemos-lhe assim, que contribuem para a montagem de um efeito sonoro e 
visual chamativos, como é o caso do manuseamento dos seguintes artifícios: 

1256  Carla Sofia Gomes Xavier Luís, “Espelhos de África na obra narrativa de Mário Cláudio: os 
casos de Tocata para Dois Clarins e de Peregrinação de Barnabé das Índias”, in Portugal-África: 
Mitos e Realidades Vivenciais e Artísticas.

1257  Valdemar Cruz, “Sete Personagens e uma Constelação” in Expresso. 

1258  Mário Cláudio, Oríon, p. 11, negrito nosso.

1259  Idem, in Mário Cláudio: 30 Anos de Trabalho Literário (1969-1999), p. 24. 
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“[…] do hipérbato (“pela vez primeira”), da personificação (“vagarosa é a sombra”), 
da prótese do “a-” ao vocábulo ruído (“arruído”), criando, do ponto de vista auditivo, 
uma cacofonia, e ainda da enumeração de palavras hifenizadas, neste caso nomes de 
aves exóticas intercalados por via da conjunção coordenativa disjuntiva ou alternativa 
“ou” (“olho-branco ou beija-flor ou papa-figos”) que cumpre a função de intensificar a 
ideia de desfocagem/confusão visual, desvelando, de igual modo, a riqueza da exótica 
fauna são-tomense”1260. 

 Finalmente, terminamos com um outro romance, por razões óbvias, 
altamente musical, intitulado Guilhermina. Maria Alzira Seixo, a propósito 
desta narrativa, afirma que “depois da materialidade visual de Amadeo é o corpo 
sonoro que Mário Cláudio tenta inscrever em Guilhermina”1261. E semelhante 
empreendimento é levado a cabo “numa espécie de retorno da palavra alada a 
uma sua base instrumental, percutida pela mão que faz (escreve, pinta, toca, 
molda – em sentidos sensoriais e semânticos diferenciados)”1262. Note-se que 
a violoncelista, considerada “The Princess of Celtists”1263, permite-nos que, a 
todo o momento, percepcionemos a melodiosa música reproduzida na obra. Se 
escutarmos algumas das suas interpretações1264, facilmente notamos a inscrição 
da melodia do violoncelo em Guilhermina. Mas veja-se precisamente esse tom 
majestoso que, em jeito de homenagem, musica a morte de Guilhermina Suggia: 

“Sustentou a bebida, com um sorriso de mofa, logo soltou três gritos sincopados. Na 
barra do lençol, esforçados, seis vezes os dedos se lhe moveram, . 
Eram os compassos de uma bourée de Bach, infinita alegria, da terra levantada para ser 
relâmpago, à treva recolhida, saciada”1265. 

Na verdade, escutamos, por diversas vezes, o ritmo altivo da melodia do 
seu violoncelo impregnado na estrutura narrativa. Atentemos, por conseguinte, 

1260  Carla Sofia Gomes Xavier Luís, “Espelhos de África na obra narrativa de Mário Cláudio: os 
casos de Tocata para Dois Clarins e de Peregrinação de Barnabé das Índias”, in Portugal-África: 
Mitos e Realidades Vivenciais e Artísticas.

1261  Maria Alzira Seixo, “Extractos da Crítica”, in Jornal Letras e Letras, n.º 1, Novembro 1987, 
p. 12.

1262  Idem, ibidem, p. 12.

1263  Guilhermina Suggia, Plays Haydn Bruch Lalo (CD de música), Sammartini, Lyndon Jekins, 
2004.

1264  Cf. idem, ibidem.

1265  Mário Cláudio, Guilhermina, 5.ª ed., Lisboa, Dom Quixote, p. 150.
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no fragmento que se segue, cuja informação veiculada e o tipo de pontuação 
manejada transferem para a escrita uma sensação auditiva que nos faz lembrar as 
mudanças rítmicas inscritas na música de Guilhermina que, não raramente, quase 
nos deixam sem fôlego1266:

 “Dói-se muito da dispersão em que vive, com a assinatura rabiscada na portaria, o 
ensaio revogado, a escova deixada sabe-se lá onde, outras caras e números, algum 
frio. Por duas vezes acorda, aos berros, os hóspedes disciplinados, porque penetra 
a jorros a claridade, é preciso procurar alfinetes-de-ama, dependurar uma toalha de 
banho, manobra ameaçante da queda das persianas”1267. 

Mas os aspectos linguísticos que entram na produção da musicalidade não 
se ficam por aqui. Também a expedita colocação do adjectivo serve este intento. 
Pelo menos é essa a nossa leitura acerca, por exemplo, dos adjectivos de cor 
ou cromáticos que são colocados em posição pré-nominal. Sabemos de antemão 
que esta posição sintáctica oferece, à maioria das classes léxico-sintácticas que 
estipulámos no capítulo terceiro para classificar os adjectivos claudianos, uma 
componente mais abstracta, no entanto, neste caso concreto, além desse motivo, 
aditamos ainda a questão da sonoridade. Não esqueçamos, por conseguinte, que 
no caso de adjectivos desta natureza, o contexto sintáctico leva à posposição 
do epíteto. E Mário Cláudio consegue efectivamente apurar um maior impacto 
comunicativo e melodioso com mais esta estratégia, senão vejamos alguns dos 
múltiplos exemplos de adjectivos de cor antepostos espraiados pelas suas obras: 

 “brancas espumas” (Tocata para Dois Clarins, p. 87), “branquíssimo lenço”  
(A Quinta das Virtudes, p. 265), “verde silhueta” (Peregrinação de Barnabé das 
Índias, p. 28), “esverdinhadas pústulas” (Peregrinação de Barnabé das Índias, p. 
86), “negra velha” (Tiago Veiga: uma Biografia, p. 38). 

A anteposição de adjectivos relacionais como, por exemplo, acontece em 
“paroquial igreja”1268, “marítimo idoso”1269 acusa, de igual modo, a intenção de 
destacar uma certa ideia, conferindo naturalmente uma sonoridade diferente. Por 
outro lado, a tripla adjectivação empresta, também, uma certa musicalidade à 

1266  A propósito da música de Guilhermina, ouça-se o CD Guilhermina Suggia Plays Haydn 
Bruch Lalo.

1267  Idem, Guilhermina, p. 103.

1268  Idem, ibidem, p. 30, negrito nosso.

1269  Idem, Tiago Veiga, p. 33, negrito nosso.
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frase. Atentemos nos contextos que se seguem, retirados d’A Quinta das Virtudes, 
exemplificativos da tripla adjectivação: 

 “é sereníssimo, inamovível e vulnerável” (p. 233); “mobiliário oclusivo, inútil e 
desgracioso (p. 294); “artistas precisos, desimpedidos e hábeis” (p. 265); “soladito 
ruço, lamuriento e pedinchão” (p. 253). 

A colocação do epíteto simultaneamente em posição pré e pós-nominal é 
também responsável pela audição de um certo ritmo, neste caso mais açodado 
e ofegante, como em “imaterial presença amordaçada”1270, bem como a dupla 
adjectivação coordenada, anteposta ao substantivo, poderoso e implacável 
silêncio”1271. Estes são apenas alguns dos múltiplos contextos sintácticos que 
conferem tons musicais diferentes1272. 

Paralelamente aos contextos sintácticos dos adjectivos, existem outras 
formas de conferir musicalidade e ritmo à estrutura frásica como, por exemplo, 
através da utilização do advérbio de intensidade muito. A título de prova, vejamos 
as passagens que se seguem: 

 “seu sagrado coração, muito e muito e muito sofrera”1273; “em suas festarolas 
célebres, de muita música e de muita cantoria, de muita empanzinadela e de muita 
versalhada”1274.

Por tudo quanto já foi exposto, compreende-se a opinião de Óscar Lopes, 
quando diz que Mário Cláudio associa os seguintes elementos:

“[…] uma infância ou adolescência claramente rural ou (provincianamente) citadina 
portuguesa com um vasto leque de leituras (literárias e outras), viagens, evocações 
plásticas ou rítmicas, em textos que são, por isso, de composição poética mesmo 
quando não versificadores”1275. 

1270  Idem, A Quinta das Virtudes, p. 265, negrito nosso.

1271  Idem, ibidem, p. 265, negrito nosso.

1272  Note-se que o capítulo terceiro, inteiramente consagrado ao domínio da linguística, dedica 
largo quinhão do seu labor ao estudo do adjectivo. Assim, para uma perspectiva mais alongada das 
posições sintácticas, bem como das classes léxico-sintácticas em Mário Cláudio ver o mencionado 
capítulo.

1273  Mário Cláudio, A Quinta das Virtudes, p. 60.

1274  Idem, A Quinta das Virtudes, p. 96.

1275  Óscar Lopes, in Mário Cláudio: 30 Anos de Trabalho Literário (1969-1999), p. 31.
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Isto porque o elemento sonoro dos poemas se encontra presente também 
na obra narrativa e vice-versa. Como se compreende, a obra poética acabou por 
“fundir-se cada vez mais à sua prosa, tornando-se difícil de analisar uma sem 
a outra”1276. Fernando Pinto da Amaral explica ainda que na ficção de Mário 
Cláudio “encontra-se a mesma intrincada trama de referências culturais, quase o 
mesmo ritmo cadenciado a que surgem as memórias, enfim, uma ampliação do 
fôlego que anima os seus versos e os faz progredir, a cada instante”1277. 

Também José Saramago, contemporâneo de Mário Cláudio, a propósito do 
seu próprio estilo, adianta a seguinte explicação altamente esclarecedora: 

“[…] todas as características da minha técnica narrativa actual (eu preferia dizer: do 
meu estilo) provêm de um princípio básico segundo o qual o dito se destina a ser 
ouvido. Quero significar que é como narrador oral que me vejo quando escrevo e que 
as palavras são para mim escritas tanto para serem lidas como para serem ouvidas. 
Ora, o narrador oral não precisa de pontuação, fala como se estivesse a compor música 
e usa os mesmos elementos que o músico: sons e pausas, altos e baixos, uns, breves, 
ou longos, outros. Certas tendências, que reconheço e confirmo (estruturas barrocas, 
oratória circular, simetria de elementos), suponho que me vêm de uma certa ideia de 
um discurso oral tomado como música. Pergunto-me mesmo se não haverá mais do 
que uma simples coincidência entre o carácter inorganizado e fragmentário do discurso 
falado de hoje e as expressões ‘mínimas’ de certa música contemporânea”1278.

Na realidade, os princípios destes dois autores coevos podem ser parecidos, 
mas são actualizados e têm consequências diferentes nas suas obras: Mário 
Cláudio, de um modo geral, usa bastante a vírgula, embora nem sempre tendo em 
conta as regras canónicas, apreciando, ao invés, o ritmo que ela proporciona; ao 
passo que Saramago reduz, por vezes drasticamente, chegando mesmo a abafar 
ou a erradicar, o uso deste sinal linguístico. 

Por outro lado, e para além da narrativa e da poesia, a musicalidade 
também se mostra altamente revigorante no mundo do teatro. De facto, “la 
musique des mots, c’est aussi ce que les linguistes appellent les faits prosodiques 
(ou supra-segmentaux), c’est-a-dire le rythme et l’intonation, qui jouent un rôle 

1276  Fernando Pinto do Amaral, in ibidem, p. 31.

1277  Idem, ibidem, p. 31.

1278  José Saramago, Cadernos de Lanzarote – Diário II (15 de Fevereiro, 1994), Lisboa, Caminho, 
1995, p. 49.
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extrêmement important au théâtre en prose”1279. Na verdade, se atentarmos em 
algumas produções teatrais de Mário Cláudio como Medeia verificamos que tais 
afirmações são irrefutáveis.

Enfim, rematamos este assunto parafraseando Ana Paula Arnaut que, 
acerca do tipo de pontuação praticada por Mário Cláudio alheia, em alguns 
casos, a regras linguísticas, conclui o seguinte: “a ausência de uma pontuação 
canónica permite diferentes ritmos de leitura e, por consequência, torna possível 
a construção de variados sentidos”1280.

4.2. VISUALIDADE

Carlos Jorge nota que a abertura da obra Amadeo é efectivamente 
demonstrativa do gosto que o autor nutre pelos sentidos, neste caso concreto 
pelo “visual, patente na própria abundância de vocabulário que o hiperboliza 
quase até à glorificação, quer pelo predomínio do descritivo, quer pelo uso do 
vocabulário típico das várias técnicas da sua construção”1281. Na verdade, há 
que frisar que, para além de sentirmos “o cheiro dos toros do pinheiro ardido 
sobre o da manteiga esbranquiçada que nas horas vagas se bate”1282, também 
visualizamos a localização do relevante espaço cozinha, posto que se encontra 
inclusa numa “teia intrincada de verdes trigais bordejados de latadas, regatos, 
cúmulos de brancura”1283. Mas não podemos, de modo algum, olvidar que nesta 
obra o escritor Mário Cláudio dá corpo e forma, através da escrita, aos detalhes 
que visualiza nas imagens fixadas nos quadros “A Casa de Manhufe” e “A cozinha 
de Manhufe”, ambos de 19131284. Relembramos ainda que Ana Pula Arnaut, entre 
outras referências, reporta-se, igualmente, à interferência de elementos da pintura 

1279  Christiane Spieth-Weissenbacher, “De la Musique des Mots au Sens des Notes: la vocalité 
de Pelléas”, in Musique et Littérature, Textes Réunis par Pascal Dethurens, Strasbourg, Presses 
Universitaires de Strasbourg, 1998, p. 213.

1280  Ana Paula Arnaut, “Mário Cláudio. Aproximação a um Retrato”, in Mito Clássico no 
Imaginário Ocidental, coords. Delfim F. Leão, Maria do Céu Fialho e Maria de Fátima Silva, 
Ariadne Editora, Coimbra, 2005, p. 25. 

1281  Carlos J. F. Jorge, “Os Quadros da Crónica ou a História Segundo o Romancista”, in 
Colóquio/Letras, Recensões Críticas, n.º 161-162, Julho/Dezembro de 2002, p. 204.

1282  Mário Cláudio, Amadeo, p. 11.

1283  Idem, ibidem, p. 27.

1284  Cf. Ana Paula Arnaut, Post-Modernismo no Romance Português Contemporâneo, p. 178.
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na escrita claudiana, concretamente “quando, num eco talvez de «Procissão de 
Amarante», de 1913”1285, descreve a aldeia toda ela “concentrada numa força que 
em foguetes haveria de explodir imprimindo rosas e cruzes de muitas cores”1286.

Também n’O Pórtico da Glória, verificamos o recurso a este procedimento, 
designadamente quando o narrador, “biógrafo da própria família, referindo-se 
ao tio-avô, fala dele como se o captasse na fotografia de um álbum, tirando os 
efeitos temporais e de perspectiva mais surpreendentes, até pela sugestão dos 
instrumentos de óptica que apoiam a visão”1287. Atentemos, por conseguinte, no 
trecho que comprova esta ilação: 

“Vejo-o à distância, empenhadíssimo em fiscalizar o funcionamento da fábrica, 
utilizando os conhecimentos técnicos, proporcionados pelo curso de engenheiro 
mecânico, intencionalmente abraçado, no afã de corresponder às urgências da acção 
em que a tribo se implicava. E distingo, reflectidas nas lentes de aros dourados, que 
nunca abandonaria, o rol de uma escrita lista de encomendas, que não consigo precisar 
em que época se teria cumprido”1288. 

São estas capacidades, imaginativa e criativa, que permitem ao autor, a 
partir de um documento, construir ou reconstruir uma história. Daí que imprima, 
na sua obra, uma relevância considerável ao aspecto visual. Como atrás referimos, 
é o próprio escritor quem reconhece que a visualidade é, logo seguida do olfacto, 
o sentido privilegiado da sua escrita. E especifica, dizendo o seguinte: “quando 
escrevo um romance tento documentar-me o melhor possível, para que possa 
descrever com alguma eficácia as atmosferas e os lugares. Sou perfeitamente 
capaz de imaginar um ambiente de outra época, desde que esteja documentado”1289. 

Por exemplo, em Tocata para Dois Clarins assistimos ao desenrolar da 
história de um casal exemplar que constitui “o modelo da família portuguesa 

1285  Idem, ibidem, p. 178.

1286  Mário Cláudio, Amadeo, p. 14.

1287  Carlos J. F. Jorge, “Os Quadros da Crónica ou a História Segundo o Romancista”, in 
Colóquio/Letras, Recensões Críticas, p. 205.

1288  Mário Cláudio, O Pórtico da Glória, Lisboa, Publicações Dom Quixote, 1997, p. 169.

1289  Idem, in Mário Cláudio. 30 Anos de Trabalho Literário (1969-1999), p. 22.
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gerada para ser exibida”1290 e, como tal, dotada de perfeições que, “vivendo sob 
as bênçãos de Deus e a protecção de Salazar, garantem um futuro promissor a 
uma nação”1291. Maria Aparecida Azevedo conclui que os antropónimos António, 
Maria e Manuel Rui estão, curiosamente, pejados de simbologias benignas1292.  
E esta realidade é bem visível numa descrição de Mário Cláudio que mais parece 
uma autêntica pintura, quiçá inspirada no conhecido quadro da sagrada família, 
senão vejamos: 

“[...] o jovem pai, com viril placidez e, por regra, de pé, apoiando a mão firme, com 
uma pacífica determinação, no ombro da esposa frágil, sentada sobre as próprias 
pernas, suportando o seu bebé, nos braços, rechonchudo e nu, quietamente adormecido 
ou vagamente risonho”1293.

 Também Isabel Pires de Lima, reparando que a visualidade, uma das 
características do seu estilo, rivaliza, nestes textos, com a pintura “particularmente, 
naqueles que têm, como referente extra-textual, um quadro, um retrato, uma 
fotografia”1294, adverte para o seguinte: 

“[…] do impressionismo ao expressionismo, da captação da linguagem na sua 
materialidade óptica e acústica à deformação grotesca, do paralelismo rítmico- 
-semântico à sua ruptura, o intento é reforçar o autotelismo de um discurso que não 
pretende reflectir o ‘real’ mas libertá-lo, para a ele se substituir”1295.

 Na obra A Fuga para o Egipto, o autor dá voz “ai personaggi dell’omonimo 
dipinto tardobarocco di Giambattista Tiepolo, realizzato tra il 1767 e il 1769, 
operando una risemantizzazione di un espisodio dell’immaginario giudaico- 
-cristiano”1296. Como se sabe, trata-se efectivamente de uma “tela, conservata 

1290  Maria Aparecida Vidigal Barbosa Azevedo, “Tocata para Dois Clarins: um Toque Dissonante 
na História Portuguesa”, in Encontros Prodigiosos, Anais do XVII Encontro de Professores 
Universitários Brasileiros de Literatura Portuguesa, vol. II, pp. 699-700.

1291  Idem, ibidem, p. 700.

1292  Cf. idem, ibidem, p. 700.

1293  Mário Cláudio, Tocata para Dois Clarins, p. 104.

1294  Isabel Pires de Lima, art. cit., p. 13.

1295  Idem, ibidem, p. 12.

1296  Elena Campani, “‘Ut Pictura Prosa’: Parole e Immagini in A Fuga Para o Egipto di Mário 
Cláudio”, Quaderni Ibero-Americani, n.º 94, Dicembre, 2003, p. 100.
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nel Museu de Arte Antiga di Lisbona, fa parte di um gruppo di piccoli quadri 
di contenuto religioso”1297. Segundo Elena Campani, a imagem remonta ao 
episódio da fuga no Egipto, socorrendo-se de uma iconografia “lontana da quella 
comunemente associata a questo soggetto e ritraendo la Vergine, Giuseppe, Gesù 
e l’asinello che siedono a bordo di un’imbarcazione guidata da due angeli posti 
entrambi sulla parte sinistra dell’immagine”1298. Parece plausível que também 
esta tela tenha inspirado Mário Cláudio na reconstituição de alguns detalhes do 
episódio que consta no seu trabalho. Mais uma vez, recorre a elementos visuais, 
neste caso, o mencionado elemento pictórico que encena o episódio religioso da 
sagrada fuga pelo Egipto. 

Mas se tal sentido se verifica no âmbito do romance, é igualmente 
identificável na poesia. Rita Taborda Duarte, acerca de Dois Equinócios, nota a 
mesma característica, explicando que esta obra “por vezes é de uma visualidade 
quase prática, a traçar o movimento num gesto impressionista e a criar em 
simultâneo imagéticas sempre renovadas e surpreendentes na relação possível 
entre as coisas do mundo e as sensações”1299. 

Em suma, por tudo quanto foi exposto, se percebe que o elemento visual 
constitui, sem dúvida, outro dos grandes pontos fortes do universo estilístico 
claudiano.

5. O ESTILO CONTROLADOR

Nada sai do controlo de Mário Cláudio. Na realidade, pouco usa o discurso 
directo das personagens1300. Como se sabe, por norma, sempre que necessita de 
introduzir diálogos, utiliza as falas destas entre aspas. Maria de Fátima Marinho 
explica que a focalização omnisciente “mostra inequivocamente o poder do 

1297  Idem, ibidem, p. 100.

1298  Idem, ibidem, p. 100.

1299  Rita Taborda Duarte, “Recensão Crítica a Dois Equinócios’, de Mário Cláudio”, Revista 
Colóquio/Letras, Recensões Críticas, n.º 147-148, Jan. 1998, pp. 337.

1300  Como se sabe, nem sempre utiliza este sistema em todas as peças de teatro. Em Medeia, 
através da ausência de discursos directos, consegue tratar vários assuntos em simultâneo sem 
perder a dimensão de conjunto, a saber: estabelece a intertextualidade com a figura mitológica de 
“Medeia”, ao mesmo tempo que conta a história de uma mulher que ambiciona vestir a pele de 
Medeia em palco, sem esquecer a História do próprio teatro e das dificuldades económicas que 
enfrenta. 
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narrador sobre as personagens e os acontecimentos, por mais que eles sejam”1301. 
Também Ramiro Teixeira nota que Mário Cláudio não recorre, amiúde, aos 
diálogos, preferindo, ao invés, os solilóquios, no fundo: 

“[…] os relatos de uma terceira pessoa, que julga e aprecia como quer, e as tiradas 
sem resposta do parceiro a quem são dirigidas, já que, tais recursos, lhe permitem a 
sedimentação para o arranque da espectacular arquitectura a que corresponde o seu 
peculiar estilo”1302. 

Na realidade, faz-nos, de alguma forma, recordar um memorável escritor 
inglês, Shakespeare, que o próprio assume como referência literária, que, por via 
dos reveladores solilóquios, angaria maior margem de manobra. Na verdade, o 
narrador omnisciente, em terceira pessoa, parte para o relato dos acontecimentos 
sem interrupções/ruídos que se possam interpor ao seu fluido e rebuscado 
discurso, bem como ao rumo que pretende dar aos episódios narrados. Note- 
-se que, quando assistimos à abordagem de um narrador em primeira pessoa, o 
estilo muda um pouco de figura; tornando-se, grosso modo, menos rebuscado. A 
título de exemplo, veja-se em Peregrinação de Barnabé das Índias a diferença 
da escrita do narrador em terceira pessoa comparativamente à de Barnabé que, 
em primeira pessoa, utiliza uma linguagem menos trabalhada, giriática, chegando 
mesmo, por vezes, a roçar o grosseiro calão. Com efeito, o domínio total dos 
diálogos, naturalmente a par de outros artifícios, auxilia a implementação de uma 
das vertentes pós-modernistas bem presente na obra claudiana, a metaficção. 
Na realidade, “a focalização externa e a omnisciente, contribuem em uníssono 
para valorizar, no romance histórico pós-moderno, uma perspectiva diferente 
da oficial”1303. E é exactamente esta linha que Mário Cláudio segue, posto que 
“frequentemente, os narradores são os proscritos, os marginais ou as mulheres, 
que imprimem ao discurso um tom diferente do que consta dos tradicionais livros 
de História”1304.

Por outro lado, existem mais alguns artifícios usados em prol deste voraz 
apetite controlador que passamos a elencar de seguida. Em primeiro lugar, parece- 
-nos que não é despiciendo conceber os títulos dos capítulos de algumas obras 

1301  Maria de Fátima Marinho, O Romace Histórico em Portugal, p. 42.

1302  Ramiro Teixeira, in Mário Cláudio: 30 Anos de Trabalho Literário (1969-1999), p. 31.

1303  Maria de Fátima Marinho, O Romace Histórico em Portugal, p. 43.

1304  Idem, ibidem, p. 43.
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do escritor em apreço, de onde destacamos A Quinta das Virtudes, O Pórtico 
da Glória, Peregrinação de Barnabé das Índias, Camilo Broca, Tiago Veiga: 
uma Biografia, como uma espécie de trela directiva, em termos interpretativos, 
posto que, acabam por direccionar, diríamos mesmo condicionar, logo à partida, 
a interpretação do leitor. Isto porque, este pólo da comunicação verbal parte para 
a leitura já com uma determinada formatação cognitiva, decorrente da tentativa 
de descodificação da abrangência do título.

Em segundo lugar, destacamos mais uma característica, já visada nesta 
obra a propósito de outras temáticas, que se prende com a fuga intencional à 
pontuação canónica. Com efeito, por vezes, o uso exagerado desta marca 
linguística serve para nos apontar os trilhos de uma certa rota que devemos seguir. 
Por isso mesmo, Ernesto Rodrigues explica que Mário Cláudio “reconduz-nos à 
sua voz entre infinidade de vírgulas e controla, assim, qualquer precipitação da 
nossa parte”1305. Jorge Colaço acaba inlclusive por ver na “voz unificadora”, que 
abarca as vozes de todos os narradores, uma poderosa arma que se corporiza 
numa Língua, chegando mesmo esta última a assumir o lugar de personagem, tal 
é a relevância que assume. Vejamos, por conseguinte, o contexto que expressa 
estas ideias:

“[…] dois aspectos avultam: a segmentação rítmica da narrativa e a língua literária que 
a corporiza. Pelo primeiro, a narrativa avança, mais do que pela acção das personagens, 
ao mesmo tempo que, poliédrica, se entrecruza, e, fragmentada, se complexifica. É um 
poderoso instrumento do Autor, cuja voz contém todas as vozes, voz que subsume a 
de todos os narradores e de todas as personagens. Essa voz unificadora materializa-se 
numa Língua, ela própria conquistando lugar de personagem”1306. 

Quanto ao culto da riqueza do detalhe, já estudado em variadas ocasiões 
no âmbito de outras temáticas, poderá também contribuir para este intento de 
modelação da direcção interpretativa, chamemos-lhe assim. Ou seja, quanto 
melhor torneados estiverem todos os detalhes, menos espaço de manobra resta ao 
leitor para a efabulação dos diversos quadros mentais, logo mais confinado ficará 
à parcialidade da visão transmitida pelo autor. 

1305  Ernesto Rodrigues, “Um Longo Devaneio”, in Jornal de Letras, 31 de Dezembro de 1990,  
p. 12.

1306  Jorge Colaço, “Mário Cláudio: Uma Deliberada Singularidade”, in Foro das Letras, 13/14, 
Julho de 2006, p. 2.
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Em suma, parece-nos que Mário Cláudio usa recorrentemente a voz do 
narrador em terceira pessoa com o intuito de controlar o rumo da história. Assim, 
este engenhoso manipulador do discurso consegue mais facilmente, arrastando 
consigo os seus leitores, remar na direcção almejada sem se desviar do projecto 
previamente delineado. 





“Mário Cláudio é de difícil classificação estilística. Ele evoluiu nos últimos 
anos na fidelidade a um dinamismo gongórico, no qual contudo se verifica 
a hipervalorização dos cenários portuenses, o carregar de uma simbologia 
poética e cultural que, se por um lado, podem representar o aprofundamento 
da sua consciência reflexiva sobre a portugalidade, por outro, não deixa 
de intelectualizar a sua expressão num jogo de máscaras e de símbolos” 
(Teixeira Mendes, in Mário Cláudio: 30 Anos de Trabalho Literário (1969-
1999), coordenação e recolha de textos de Laura Castro, Porto, Fundação 
Eng. António de Almeida, Livraria Modeo de Ler, 1999, p. 33).

Capítulo Quinto

MÁRIO CLÁUDIO:
UMA ENCICLOPÉDIA PORTUGUESA

 Damos início a este capítulo usando uma paráfrase de Gabriel Magalhães, 
posto que serve efectivamente de mote às reflexões que levamos a cabo nas 
próximas páginas, senão vejamos: 

“Mário Cláudio, ao longo destas várias décadas de trabalho literário, criou a maior 
enciclopédia narrativa que alguma vez se desenhou da cultura portuguesa. Toda a 
sua obra tende assim a ser uma paráfrase de Portugal e do seu ser cultural: Camilo, 
Eça, Pessoa, Amadeo – muitas das nossas essências foram transpostas para os seus 
livros”1307. 

Com efeito, o mencionado estudioso perspectiva a obra claudiana como 
uma espécie de “enciclopédia do essencial da portugalidade – Os Lusíadas de 
uma epopeia portuguesa estritamente literária e artística”1308. Ora, dado que, ao 
longo deste capítulo, procuramos tratar de assuntos que vão desde a incessante 
perscrutação da portugalidade em Mário Cláudio, à leitura da densidade histórica 
e do espectro cultural alcançados nas suas obras, passando pela relevância da 
categoria da narrativa espaço, pareceu-nos de todo pertinente inauguramos 

1307  Gabriel Magalhães, “O Romance como Utopia. Notas de um Percurso Claudiano”, artigo em 
vias de publicação, p. 4.

1308  Idem, ibidem, p. 6.
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esta etapa com as mencionadas passagens. Na verdade, através das viagens que 
empreende pelo mundo das biografias que por sistema produz1309, perscrutando 
identidades várias, de âmbito pessoal e de interesse nacional, moldadas sob a 
batuta da História, acaba por percorrer e sublinhar a relevância de certos elementos 
lapidares da cultura portuguesa. Logo, compreendemos e corroboramos a visão 
expressa pelo centro de documentação de autores que sagazmente aventa o 
seguinte: 

“[…] a História, a Cultura, a Pátria, a Identidade Nacional e Pessoal são o coração das 
aturadas pesquisas do escritor Mário Cláudio, resultando em obras que dificilmente 
podem ser rotuladas de ‘romances históricos’, correspondendo antes à preocupação 
de revisitar, ou mesmo rever, episódios marcantes da cultura portuguesa, e onde 
os factos reais são inspiração e ponto de partida para imaginativas demonstrações. 
Melhor dizendo, para usar palavras do autor [Mário Cláudio]: ‘toda a biografia é um 
romance’”1310. 

A propósito da complexidade do romance1311, Virginia Woolf adianta que 
este possui a particularidade de integrar traços de outras formas, explicando que 
nele existe espaço para tudo:

“As we look back it seems that the novelist can do anything. There is room in a novel 
for story-telling, for comedy, for tragedy, for criticism and information and philosophy 
and poetry. Something of its appeal lies in the width of its scope and the satisfaction it 
offers to so many moods, desires, and instincts on the part of the reader”1312.

 Com efeito, a própria abertura do romance a uma quase infindável panóplia 
de tipos discursivos, como a pintura, a música, entre outros, contribui para que 
este seja considerado uma das formas narrativas de maior espessura. Também 
Bakhtine, sobre a complexidade do romance, aventa as seguintes ideias:

1309  Veja-se que Mário Cláudio se tem efectivamente mantido nesta linha, mesmo no seu mais 
recente romance publicado, Tiago Veiga: uma Biografia, de 2011, posto que, num misto de realidade 
e ficção, procura refazer os passos alegadamente dados pela personagem que dá o nome a mais esta 
obra de enorme fôlego.

1310  Centro de Documentação de Autores Portugueses, 02/2005, p. 1, acrescento nosso.

1311  Acerca do romance, cf. Ana Paula Arnaut, Em trânsito: do Romance ao Romance? Coimbra: 
Inst. de Estudos Clássicos da Univ. de Coimbra, 2005, sep. de O romance Antigo: origens de um 
Género Literário.

1312  Virginia Woolf, “Phases of Fiction”, in Granite and Rainbow, London, The Hogarth Press, 
1960, p. 141.
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“[…] as diferentes formas linguísticas pertencem a diferentes sistemas do romance. 
Se tirássemos todas as aspas ‘de entoação’, os registos de voz e de estilo, as diferentes 
distanciações entre os enunciados representados e o enunciado directo do autor, 
estaríamos face a um conglomerado, sem nenhum estilo nem sentido, de formas 
linguísticas e de estilos heterogéneos. Não se pode colocar a linguagem do romance 
num único plano, fazer dela uma única linha. É um sistema de planos que se cortam”1313. 

Dando o exemplo de Eugène Onéguine e constatando que “quase não há 
palavras que pudessem vir sem restrição do estilo directo de Pouchkine”1314, 
Bakhtine afirma ser por esse motivo que não existe apenas um único estilo no 
romance e acerca do autor diz: 

“O autor (enquanto criador da unidade do romance) não pode estar situado em nenhum 
dos planos linguísticos: encontra-se no centro de onde se organizam as intersecções 
dos planos. Estes diferentes planos estão distanciados a diversos graus em relação a 
esse centro”1315. 

Biélinsky, ao referir-se ao romance de Pouchkine, qualificou-o de 
“enciclopédia da vida russa”, isto porque considerava que este se exprimia 
textualmente “por todas as suas vozes, todas as suas linguagens, todos os estilos 
da sua época”1316, constituindo uma autocrítica da língua literária da época. 
Sabendo que a escrita de Mário Cláudio é um enorme repositório de informações 
históricas, sociais, locativas, culturais, pareceu-nos legitimo, à semelhança do 
especialista Gabriel Magalhães e também um pouco à luz de Biélinsky, entender os 
seus escritos na citada linha, ou seja, de uma verdadeira enciclopédia portuguesa. 
Por isso mesmo, seguindo este raciocínio, facilmente se percebe que o discurso 
narrativo de Mário Cláudio encontra-se envolto em várias camadas e aberto a 
um leque muito vasto de potencialidades técnico-compositivas, semântico-
pragmáticas, fónico-rítmicas. 

Por tudo quanto foi dito, está justificada a nossa intenção de explorarmos, 
nas próximas páginas, temáticas como a busca da identidade/portugalidade, 
passando pela questão do lugar, naturalmente sem esquecer os fios de cultura 
portuguesa e o pano de fundo histórico inscritos nos romances claudianos.

1313  Mihail Bakhtine, “O Enunciado no Romance”, in Linguística e Literatura, Lisboa, Edições 
70, 1980, p. 177.

1314  Idem, ibidem, p. 177.

1315  Idem, ibidem, pp. 177-178.

1316  Idem, ibidem, p. 178.
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1. O ESTILO DA PORTUGALIDADE

 Manuel Martins salienta o facto de Mário Cláudio, em Estâncias e em 
Terra Sigillata, submeter o acto poético ao impulso, digamos assim, Ocidental 
de ler, mas também confere um destaque especial à narratividade absolutamente 
irresistível que dela decorre, “implicando o código semântico de cada poema 
numa miríade (erudita) de presentificações”1317 do tipo “linguísticas, folclóricas, 
históricas e psicológicas”1318. Quer isto significar que, “ao recorrer à citação e à 
paracitação de autores antigos [...] ou de modernos [...], Mário Cláudio propõe uma 
verdadeira hermenêutica da cultura – mais do que a explicitação de um dialogismo 
cultural –, ou uma releitura imaginária da memória cultural”1319. Entendemos que 
este espírito de imbricação histórica, cultural, social, com óbvias repercussões 
na escrita, constitui uma máxima que tem sistematicamente perpassado a obra 
claudiana, poética, narrativa, teatral; em maior ou menor escala é certo, mas 
que não deixa inexoravelmente de estar presente. Acreditamos, por conseguinte, 
que essa riqueza possui, por detrás, uma intenção maior que se prende com a 
incessante busca da alma lusitana, materializando-se tal objectivo, em termos 
práticos, em duas missões que agilmente manuseia: por um lado, descreve, por 
via de um expedito jogo de biografias, as memórias cruciais da cultura portuguesa, 
por outro lado, critica ferozmente a falta de atenção, no fundo, a desmemorização 
colectiva que leva à descaracterização generalizada de um povo. Por isso mesmo, 
considera que o grande inimigo interno da pátria é efectivamente: 

“[…] o repúdio sistemático daquilo que somos, a nossa desfiguração como país, a 
regressão constante do nosso imaginário, a forma como se trata a História, a tradição, 
o património, ou seja: o que se pode designar como a individualidade de um povo”1320. 

Como já dissemos em outras ocasiões, a palavra portugalidade, “alicerçada 
num arsenal de qualidades, valores, sentimentos e obras geradas”1321, em nosso 
entendimento, “corresponde a uma postura humana saudável, contribuindo, por 

1317  Manuel Frias Martins, in Mário Cláudio: 30 Anos de Produção Literária (1969-1999), p. 29.

1318  Idem, ibidem, p. 29.

1319  Idem, ibidem, p. 29.

1320  Mário Cláudio, in ibidem, p. 19.

1321  Carla Sofia Gomes Xavier Luís & Alexandre António da Costa Luís e, “Letras e Portugalidade: 
destinos cruzados”, Revista de Letras, Vila Real, Centro de Estudos em Letras, Departamento de 
Letras, Artes e Comunicação da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, no prelo.
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consequência, para a nossa profunda valorização, dentro e fora de Portugal”1322. 
Na realidade, devemos notar que as qualidades e conquistas altamente 
positivas manifestadas pela portugalidade permitem-nos perceber a capacidade 
absolutamente extraordinária revelada pelo País em coexistir como uma “unidade 
política independente, resistindo a crises, guerras, revoluções, terramotos, 
invasões, entre outros pesados desafios ou fardos, e procurando fugir aos riscos 
inventariados para a sua soberania oriundos de um eventual cerco espanhol”1323. 
E, não sendo originais, destacamos, de entre uma vasta lista, as seguintes 
características do ser português:

“o espírito de sacrifício, o improviso, a hospitalidade, a solidariedade, a ternura, o 
orgulho no percurso histórico-nacional, requerendo este último aspeto a cuidadosa 
conservação da memória coletiva, o bom trato e o consequente estudo da língua e dos 
autores clássicos da nossa literatura, onde pontifica Camões, o engenho criativo, bem 
expresso no Fado, e a vontade estridente de ligar-se aos outros, incluindo participando 
e até mesmo liderando soluções para os desafios que se abateram ou que vão assolando 
a comunidade europeia e internacional”1324.

Com efeito, “Mário Cláudio tem construído uma obra que, como poucas, 
põe a pátria em processo através do questionamento permanente dos seus valores 
e símbolos”1325. E, para levar a cabo semelhante empreendimento, possui, 
como é óbvio, as suas estratégias textuais. Mediante as vivências individuais 
de certas personagens, reais ou fictícias, em alguns casos até seus familiares, 
enquadrando-as na História, Regional, de Portugal e do Mundo, e atribuindo-
lhes, não raras vezes, uma dimensão cultural, vemos Mário Cláudio satisfazer 
a intenção última de representar, com bastante minúcia, as mais recuadas raízes 
da nossa portugalidade. Poderíamos, em termos esquemáticos, representar estas 
ideias das articulações temáticas do seguinte modo: Indivíduo/Família/Norte/
País (Pátria)/Mundo (Humanidade)1326. Perscrutando alguns dos seus trabalhos, 

1322  Alexandre António da Costa Luís e Carla Sofia Gomes Xavier Luís, “Escola e Portugalidade”, 
Praça Velha, Revista Cultural da Cidade da Guarda, n.º 29, Guarda, Núcleo de Animação Cultural/
Câmara Municipal da Guarda, Junho de 2011, p. 64.

1323  Idem, ibidem, p. 64.

1324  Carla Sofia Gomes Xavier Luís & Alexandre António da Costa Luís e, “Letras e Portugalidade: 
destinos cruzados”.

1325  José Jorge Letria, in Mário Cláudio: 30 Anos de Produção Literária (1969-1999), p. 33.

1326  A propósito da inscrição da narrativa claudiana no item “Humanidade”, cf. Gabriel Magalhães, 
“O Romance como Utopia. Notas de um Percurso Claudiano”, p. 6.
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destacamos, nas próximas páginas, laivos da citada busca, não obstante, ainda 
antes, transcrevemos uma passagem de Jorge Letria que acaba por confirmar as 
ilações previamente aventadas, senão vejamos:

“O seu olhar sobre Portugal é dos mais singulares e originais que a ficção portuguesa 
contemporânea acolhe em si. É a partir do Norte e de algumas das suas personagens 
referenciais que tem tentado compreender a nossa identidade colectiva e dar-nos a ver 
a nossa dimensão real”1327. 

Como acabámos de enunciar, fazemos, nas páginas subsequentes, uma 
incursão por algumas das obras do escritor em estudo, a fim de percebermos quais 
os seus contributos para a consecução do intento atrás identificado. Em relação 
a Camilo Broca1328, o próprio Mário Cláudio constata que este livro acabou por 
se transformar “numa reflexão sobre Portugal, e sobretudo numa experiência de 
ficção portuguesa”1329, dimensão do seu trabalho que deseja manter, preferindo 
seguir Camilo Castelo Branco “no arrebatamento da portugalidade”1330, apesar 
das solicitações que tem recebido para enveredar pelo “artigo ‘europeu’”1331.  
É amplamente conhecida a influência que este expoente da literatura portuguesa 
tem exercido ao longo da obra claudiana. Mário Cláudio explica o gosto que 
acalenta por Camilo, bem como por outro dos grandes marcos da literatura 
portuguesa, Eça de Queirós, dizendo que “Camilo tocou aquilo a que podemos 
chamar as raízes de Portugal ou da portugalidade, e o Eça teria tocado as antenas 
de Portugal”1332. Para Mário Cláudio, o primeiro mergulhou bem fundo naquilo 
que apelidou o nosso mundo dos afectos “e não propriamente na nossa realidade 
como nação participante num contexto europeu e através disso num contexto 

1327  José Jorge Letria, “Mário Cláudio”, in Conversas com Letras (entrevistas com escritores), 
Janeiro de 1995, p. 51. 

1328  Acerca desta obra, cf. Jorge Marmelo, “Camilo Broca não é Camilo Castelo Branco (mas 
pode ser)”, entrevista a Mário Cláudio, in Jornal Público/Milfolhas, de Junho de 2006. 

1329  José Carlos de Vasconcelos, “Portugal Visto Através dos Brocas”, entrevista a Mário Cláudio, 
in Jornal de Letras, Artes e Ideias, director José Carlos de Vasconcelos, n.º 928 de 26 de Abril a 9 
de Maio de 2006, p. 10. 

1330  Idem, ibidem, p. 10.

1331  Idem, ibidem, p. 10.

1332  Mário Cláudio, in Mário Cláudio: 30 Anos de Trabalho Literário (1969-1999), p. 19.
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mundial. Ele pensou-nos mais como região do que como país. (...) (O Eça) 
pensou-nos como pátria”1333. 

Seja como for, o escritor em estudo absorveu, destes dois ícones da cultura 
portuguesa, determinadas características a nível temático, mas também certos 
tiques linguísticos. De Camilo importou o gosto pela expressão vernácula, tendo-
se tornando num exímio coleccionador de arcaísmos e estrangeirismos. De facto, 
no que diz respeito a este último aspecto, vemo-lo, não raras vezes, utilizá-los 
na sua forma de origem, por vezes com uma certa dose de ironia. Note-se que 
devido à implementação do modelo imposto pelo Romantismo, os escritores, ao 
atribuírem maior importância ao conteúdo do que à forma, usam, sem qualquer 
sentimento de culpa, as palavras estrangeiras “sempre que estas expressem uma 
melhor ideia que as vernáculas”1334. Ademais, como já tivemos oportunidade de 
referir noutras ocasiões, o escritor em análise trabalha com elevado decoro o 
conteúdo sem, no entanto, nunca descurar a forma; muito pelo contrário, tece 
os seus textos com bastante engenho e profundidade. Posto isto, não causa 
estranheza o facto de Mário Cláudio recorrer, por exemplo, em Peregrinação de 
Barnabé das Índias a certos espanholismos, como “ventanas”, p. 96, “anchura”, 
p. 135, “perro”, p. 137, “ancha”, p. 265, ao que tudo indica, numa tentativa de 
aproximação ao português antigo inscrito nesta obra. Note-se ainda que neste 
período sucedeu a invasão de uma nova onda de “espanholismos – determinada 
pela atracção que a Espanha exerce no mundo, nesse momento, como país 
pitoresco e heróico –”1335 que “invade não só a língua literária mas também a 
familiar”1336. Este dado não escapou ao olhar atento de Mário Cláudio, uma vez 
que não hesitou em transportar mais um relevante detalhe para os seus escritos. 

De Eça herdou uma vertente temática mais abrangente que se situa entre um 
Portugal aquém e além-fronteiras, bem como alguns laivos do espírito decadentista 
perfilhado pelo autor d’Os Maias, levando Mário Cláudio a redigir a conhecida 
obra As Batalhas do Caia. No que ao adjectivo diz respeito, apresenta similitudes 
nas posições sintácticas utilizadas, bem como nas classes léxico-sintácticas que 
vêm expostas no capítulo terceiro e ainda no uso da semântica e combinatória 
de certos tipos de epítetos como, por exemplo, “vetustas” (Peregrinação de 

1333  Idem, ibidem, p. 19.

1334  Pilar Vazquez Cuésta e Maria Albertina Mendes da Luz, Gramática da Língua Portuguesa, 
p. 204.

1335  Idem, ibidem, p. 204.

1336  Idem, ibidem, p. 204.
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Barnabé das Índias, p. 183 e A Quinta das Virtudes, p. 137) ou ainda grosso em 
vez de grande como Eça tinha por hábito fazer: “grosso rabo” (Peregrinação de 
Barnabé das Índias, p. 195), “grossas lágrimas” (A Quinta das Virtudes, p. 137). 

Mas, voltando ao tema central da portugalidade, perscrutamos, em seguida, 
as fortes referências à cidade Invicta e a relevância da sua localização no norte 
de Portugal. Urbano Tavares Rodrigues, acerca d’A Quinta das Virtudes, explica 
que “é a Pátria, em última análise, o objectivo fundamental do romance, o campo 
onde se caldeiam, se definem e se evaporam as virtudes maiores e os defeitos (sem 
remédio?) da grei, mas através da pátria pequena – e de origem –, o Porto”1337. 
Também Isabel Pires de Lima não deixa de mencionar a cidade de onde Mário 
Cláudio é originário, senão vejamos: 

“A história do Porto e do reino de Portugal, que aí tem o seu cenário privilegiado nesse 
período, é-nos contada num painel impressionante quer pela vastidão, onde cabe a 
captação do pormenor, quer pelo rigor histórico, e também pela assumida liberdade 
imaginativa e extraordinária capacidade de efabulação do ‘cronista’”1338.

Ainda no âmbito d’A Quinta das Virtudes, a propósito da relevância da 
cidade do Porto, é o próprio Mário Cláudio quem exclama o seguinte: 

“[…] a área de invenção foi muito maior, e por isso acho que é muito mais romance. 
Mas não abdico nem de uma dimensão ensaística que está sempre presente no meu 
trabalho, e que, neste caso, tem a ver com uma reflexão sobre a história e a condição 
humana, nem da dimensão biográfica da cidade, a vivência da cidade vista através das 
personagens que se movimentam na Quinta das Virtudes”1339. 

Mas vejamos também a opinião de Maria Teresa Horta, acerca da mesma 
obra, posto que acaba por ir ao encontro do que se tem vindo a dizer a este respeito: 

“[…] um texto riquíssimo, que se ‘prende’ (ou parte) às nossas raízes mais portuguesas 
(mesmo na escrita), descendo fundo no inconsciente nacional, por caminhos de sombra 

1337  Urbano Tavares Rodrigues, “A Quinta das Virtudes. Mário Cláudio e o Romance de Grande 
Fôlego”, in Letras e Letras (Crítica/Ensaio), 2 de Janeiro de 1991.

1338  Isabel Pires de Lima, “‘A Quinta das Virtudes’: a Utopia Inevitável”, p. 12.

1339  Mário Cláudio, in Mário Cláudio. 30 Anos de Trabalho Literário (1969-1999), p. 22.
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e jogo, na busca de uma identidade necessária. É essa identidade que Mário Cláudio 
refere neste seu magnífico romance, a subverter simultaneamente todas as regras”1340. 

E, de facto, a metáfora da “Casa está sempre antes da história que a partir 
dela se pode contar: sempre mais que a cidade, sempre maior que o mundo”1341. 
Posto isto, facilmente encontramos vários dos elementos que atrás enunciámos. 
Ou seja, através de um conjunto restrito de seres que habitam um determinado 
local, neste caso, a Casa/Quinta das Virtudes, situada no Porto, zona Norte de 
Portugal, onde se concentram as virtudes e os vícios representativos de todo um 
povo, pretende-se chegar a algo bem mais lato que é nada mais, nada menos 
do que a identidade; busca essa fortemente auxiliada pela História de Portugal 
perspectivada em diferentes vertentes. Por isso mesmo, destacamos, por exemplo, 
as doces recordações que Maria diz ter do período da sua infância em que passeava 
pela cidade do Porto com o seu avô:

“[…] a profundíssima saudade, que me restara, afinal, daquela época da minha 
infância, em que levava o Avozinho, com a Mana, a percorrer os lugares históricos da 
cidade, a Sé, a Igreja de São Francisco, o Palácio da Bolsa. Das férias da minha tribo, 
em Espinho, lembrava-me dos banhos de choque, a que, como providencial remédio, 
contra os nervos, era submetida Mamã”1342. 

Retenhamos, desta citação, dois pontos importantes: por um lado, 
deparamo-nos, uma vez mais, com a referência à infância, cujas intenções e 
implicações teremos oportunidade de abordar; por outro lado, relembramos certos 
locais inolvidáveis da cidade por excelência da obra claudiana, o Porto. Ademais, 
podemos ainda verificar uma forte marca do elemento Norte na Trilogia da Mão, 
onde assistimos à constituição de “um imaginário biografista predominantemente 
centrado num Norte mítico”1343. Chamamos a atenção para o facto de, 
historicamente, o Norte ser muito importante para a questão da Nacionalidade. O 
especialista Gabriel Magalhães explica que Mário Cláudio tenta “conocer mejor 
esse espacio algo céltico del Norte português – que es origen de la nacionalidad 

1340  Maria Teresa Horta, in ibidem, p. 31.

1341  Abel Barros Baptista, in ibidem, p. 32.

1342  Mário Cláudio, Tocata para Dois Clarins, p. 20.

1343  Álvaro Manuel Machado, in Mário Cláudio. 30 Anos de Trabalho Literário (1969-1999), p. 
33.
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lusitana”1344. Note-se que a Reconquista Cristã, por exemplo, foi realizada de 
norte para sul, pelo que aquela zona do país acaba por ser mais genuína. Não 
obstante, o escritor em estudo alerta para o facto de existirem dois “Portugais” 
dissemelhantes, mas subsidiários, o do Norte e o do Sul, entendendo que “se 
conseguirmos compreender que Norte e Sul são diferentes e complementares, 
talvez consigamos chegar a um conceito de portugalidade mais fecundo e 
eficaz”1345. E, na realidade, estas afirmações fazem todo o sentido, na medida em 
que, como explica o historiador António dos Santos Pereira:

“[…] o país nasceu, assim, num contexto de desafio, entre a autoridade leonesa, a 
norte, a conquista do espaço muçulmano, a sul, de que saiu naturalmente vencedor e os 
ajustamentos nas movimentações das populações moçárabes. O cruzamento de todos 
os movimentos resultou, no entanto, enriquecedor para esta unidade: Portugal torna-
se, desde o século XII, o mais virtuoso espaço de contacto civilizacional entre o Norte 
Atlântico e o Sul Mediterrânico. As relações mantiveram-se depois da Reconquista e 
garantiram um cunho marítimo à cultura portuguesa”1346.

Para além disso, note-se que Mário Cláudio adverte que o Norte de Portugal 
a que se refere não tem que ver com fronteiras políticas, mas, ao que tudo indica, 
com fronteiras familiares.

 “O sul evidentemente que tem, por causa do mar, mas o Norte não; apanha toda a zona 
da Galiza, apanha o mundo cantábrico, vai por ali acima e provavelmente atravessa o 
mar, chega à Cornualha e vai à Irlanda. Há uma continuidade até ao extremo norte da 
Europa” 1347.

Por conseguinte, atentemos em certos resquícios decorrentes deste 
dado biográfico, cirurgicamente aproveitados em Tocata para Dois Clarins, 
concretamente no episódio do baptizado do menino Rui Barbot Costa que, apesar 
de perspectivado como um “filho da pátria”, reunia no seu ADN marcas de raças 
além fronteiras, vertidas nas seguintes afirmações: 

“Considerava eu, muito frequentemente, que aquele rapazito mínimo, de facto, 
não nos pertencia exclusivamente. Nas suas veias delgadíssimas, corria um sangue 

1344  Gabriel Magalhães, “Mário Cláudio o la Aventura de la Belleza”, Revista ...à Beira, p. 180.

1345  Mário Cláudio, in Mário Cláudio: 30 Anos de Trabalho Literário (1969-1999), p. 18.

1346  António dos Santos Pereira, Portugal Descoberto, vol. I, Cultura Medieval e Moderna, 
Covilhã, Universidade da Beira Interior, 2008, p. 64.

1347  Mário Cláudio, in Mário Cláudio. 30 Anos de Trabalho Literário (1969-1999), p. 18.
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que, temperado pelos genes de outras etnias europeias, descarregadas na taça da 
portugalidade, era predominante e caracteristicamente lusitano”1348.

Na verdade, a busca da portugalidade confunde-se com a busca pessoal do 
escritor, posto que também ele procura incessantemente o seu próprio “rosto”. 
Como tivemos oportunidade de constatar, através de vários exemplos, a cidade 
do Porto marca uma forte presença em muitos romances de Mário Cláudio 
que a encara “em geral como um interlocutor instável [...]. O lugar a que nos 
prendemos é tão rápido a vertebrar como a desagregar aquilo que somos, e é 
nesta ambiguidade que se firmam as relações verdadeiramente arrebatadoras”1349. 
Mas não esqueçamos que as fronteiras imaginárias que giram na mente de Mário 
Cláudio acerca do Norte, não se cingindo ao Norte de Portugal, passam pela 
Galiza e vão até à Irlanda, locais de onde, curiosamente, são oriundos alguns 
dos seus ascendentes familiares, quer de Espanha quer da Irlanda. Seja como 
for, há que reter a ideia de que a cidade do Porto permite-nos recuar a um lugar 
efectivamente genuíno, deixando-nos, a partir dela, aceder à reconstituição da 
nossa identidade, mas, ao mesmo tempo, serve igualmente de barómetro da 
dura realidade que deixa adivinhar o desmoronamento de alguns dos valores de 
outrora. 

Damos, nas próximas páginas, continuidade ao caminho palmilhado por 
Mário Cláudio nessa comprometida busca da portugalidade. E para cumprirmos 
tal desiderato, nada melhor do que nos debruçarmos, logo a priori, sobre a sua 
primeira obra narrativa, Um Verão Assim. De facto, apesar de neste trabalho Mário 
Cláudio enveredar por variados temas, dedica algum do seu tempo à reflexão 
sobre as origens: “a génese e a escatologia se exprimem em correlação”1350. Para 
Duarte Faria, o texto tenta precisamente realizar esse reencontro e fusão, visível 
na frase “A VIDA RESUMIMOS AO GÉNESIS AO APOCALIPSE”1351. Note-se 
que, nesta obra, a voz anónima do texto indagava-se “com juvenil e desesperada 
audácia ‘quem somos nós que fomos estamos amanhã nasceremos gloriosos a 

1348  Idem, Tocata para Dois Clarins, p. 109.

1349  Cândido Oliveira Martins, “Mário Cláudio, Romancista: Camilo Continua a Ser o Grande 
Mestre...”, entrevista a Mário Cláudio, in DN (cultura), 14 de Abril de 2004, p. 24. 

1350  Duarte Faria, “‘Um Verão Assim’, de Mário Cláudio”, Revista Colóquio/Letras, Recensões 
Críticas, n.º 2, Março de 1975, p. 72.

1351  Mário Cláudio, Um Verão Assim, p. 30.
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escalar os revérberos do dia os pés vestidos de pústulas lama um relógio gigante 
em cada mão dois braseiros nos olhos vazados?’”1352. 

Em Amadeo, por exemplo, vemos “Frederico, o qual, num meio igualmente 
rural de apelo aos ritos cósmicos e de sagração da memória de infância”1353, a 
narrar, entusiasmadamente, “num diário improvisado, a sua aventura íntima, 
atravessada pela figura do ‘tio cocainómano’”1354. Neste caso, reparamos que 
recua à infância, na tentativa de aceder ao que de mais puro e genuíno existe no 
ser humano. De facto, esta é mais uma das fórmulas manejadas pelo ficcionista 
em apreço para intentar levar a cabo esse desígnio maior de delinear a identidade 
do povo lusitano. E é, efectivamente, curiosa a tendência omnipresente de trazer 
pedaços de infância/juventude das personagens relevantes para a trama central 
da história. Em Camilo Broca temos, inclusive, direito a uma espécie de pequena 
definição desta fase da vida expressa deste modo:  

“A infância perfeita é uma paisagem facilmente atingível, e podemos afirmar que a 
grandeza lhe nasce de uma correria sem rumo no parque onde crescem gigantescos 
girassóis. Polvilham uma sombra que não tolhe o impulso do menino, buscando na 
cegueira as colinas violáceas que lhe apontaram”1355.

 No fundo, é na infância que somos mais genuínos, mais puros, “não tolhe 
o impulso do menino”, pelo que o recuo a este período da nossa vida se enche de 
simbolismo, na medida em que lhe permite mais facilmente aceder ao verdadeiro 
espírito lusitano, despido da conspurcação que as interacções sociais por vezes 
propiciam. Com efeito, faz-nos lembrar o sobejamente conhecido mito do bom 
selvagem de Jean Jacques Rousseau: “o homem é tradicionalmente bom, a 
sociedade é que o corrompe”. Parece-nos não ser de todo despiciendo afirmar que 
existe uma espécie de busca da inocência, por vezes perdida, a fazer-nos lembrar 
o som harmonioso da música “The Return to Inocence”, dos Enigma, bem como 
o sugestivo videoclip que o acompanha, representando a passagem temporal da 
vida de alguns seres humanos de forma invertida: da velhice para a infância. 
Veja-se, por exemplo, o que sucede no incipit de Peregrinação de Barnabé 
das Índias, posto que retrata efectivamente a velhice e decrepitude de Vasco da 

1352  Idem, ibidem, p. 14.

1353  Álvaro Manuel Machado, Dicionário de Literatura Portuguesa, organização e direcção de 
Álvaro Manuel Machado, p. 130.

1354  Idem, ibidem, p. 130.

1355  Mário Cláudio, Camilo Broca, p. 49.
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Gama, passando, logo no segundo capítulo, à infância traquina de Barnabé que 
acaba, inclusivamente, por ter sérias implicações no seu futuro. Isto porque as 
travessuras praticadas em criança, na companhia dos seus amigos, amplamente 
glosadas no mencionado capítulo, sugestivamente intitulado “Os Demónios”, 
tendo como episódio áureo, digamos assim, a morte, por afogamento, de um dos 
seus companheiros de brincadeira (“e destaca-se dos amigos André Mendes que 
é o mais gaiteiro do conjunto, curioso de quantos mistérios lhe participem [...], e 
some-se na refulgência da esteira de prata”1356, até que ouvimos o triste grito: “‘o 
André afogou-se, o André afogou-se’”1357), acabam por o perseguir ao longo da sua 
vida. Concretamente no capítulo “Os Loucos”, Barnabé ouve “uma certa voz de 
fundura de tranquilos areais, e nela reconheceu o rapaz o advento do companheiro 
afogado nos idos da juventude”1358. Ao metamorfosear a sua personalidade, 
chegando mesmo a ser o ombro amigo dos seus companheiros, animando-os nas 
horas difíceis, Barnabé acaba mesmo por beneficiar das honras de ser salvo por 
um anjo: “[...] colhera-o da vertigem de sombras um anjo perfeitíssimo [...]. E 
sustentando-o num abraço vestido por uma túnica escarlate, e beijando-o nos 
beiços de moribundo que se julgava, nestes termos lhe falou a tranquilizadora 
aparição”1359. Como referimos em outras ocasiões, a água purificadora, com a 
qual contacta durante a viagem marítima que empreende, permite ao nosso anti- 
-herói Barnabé purgar os seus múltiplos pecados. 

Mas, deixando de lado questões que, embora periféricas, emprestam um 
enorme contributo a toda a economia da obra, retornamos à centralidade da 
temática que temos vindo a abordar. Para tal, atentemos, de imediato, em Tocata 
para Dois Clarins, narrativa onde “a História do jovem casal é construída, assim, 
como a representação da história de um momento de Portugal [...]: o da política 
de alienação e da construção dos estereótipos da nacionalidade portuguesa: a 
família, a pátria, a fé e o Império”1360. O próprio narrador diz inclusivamente 
a dada altura que “compúnhamos um daqueles grupos escultóricos, agora, de 
estrutura cónica, que representam o básico agregado familiar”1361. Deste modo, 

1356  Idem, Peregrinação de Barnabé das Índias, p. 57.

1357  Idem, ibidem, p. 58.

1358  Idem, ibidem, p. 121.

1359  Idem, ibidem, p. 173.

1360  Moacyr Laterza Filho, “Os Contrapontos de Mário Cláudio, ou os Improvisos de uma Tocata 
que, a Dois Clarins, fora Composta para Solo de Guitarra”, pp. 322-323.

1361  Mário Cláudio, Tocata para Dois Clarins, p. 103.
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“a História, no romance, é a história: a consolidação da família, enquanto estado 
(um ser/estar) português”1362. Mais, os primeiros tempos de casamento de Maria 
e António “disciplinar-se-iam, de modo implícito, pelo desejo de consolidar um 
estado”1363. Ambos os membros do casal, “vivendo sob as bênçãos de Deus e a 
protecção de Salazar, garantem um futuro promissor a uma nação”1364, até pela 
descendência gerada. Sobre este assunto, Álvaro Manuel Machado constata o 
seguinte:

“[…] se a distância irónica permite a clarividência crítica, no interior de um romanesco 
que procura ‘o desenho e a fundura das nossas raízes’, nem por isso essa clarividência 
crítica dispensa a carga mítica contida no sentido biográfico (e mesmo auto-biográfico) 
final, quando da rememorada cena do baptismo do filho do casal”1365.

Veja-se a passagem a que o estudioso em destaque se refere: ‘E aceitou 
a água lustríssima, sobre a cabeça, olhando um pouco, mas um pouco, apenas 
de soslaio, ficando a chamar-se, como tínhamos escolhido, Rui Manuel”1366. Na 
verdade, é o próprio narrador quem afirma que, tendo em conta a “comunidade 
vetustíssima, que somos, cabe-nos lutar, corajosa e tenazmente, pela descoberta 
das nossas próprias raízes, de forma a que, sobre o tecido que formar o fundo 
rizoma, possamos erguer a árvore robusta das idades a vir”1367. 

Em suma, através dos seus textos, “que são a voz do trajecto antropológico 
de um indivíduo, de uma época e de uma cultura”1368, o autor em apreço busca 
efectivamente a identidade lusitana. É por esse motivo que nutre o gosto pelas 
biografias, sejam elas referentes a pessoas ficcionadas, como é o caso de Barnabé 
ou de Policarpo, sejam concernentes a figuras representativas do tecido social 
e cultural do povo lusitano, onde se inserem Amadeo, Camilo Castelo Branco, 
Bernardo Soares, Tiago Veiga, ou inclusivamente membros da sua própria família, 

1362  Moacyr Laterza Filho, “Os Contrapontos de Mário Cláudio, ou os Improvisos de uma Tocata 
que, a Dois Clarins, fora Composta para Solo de Guitarra”, p. 322.

1363  Mário Cláudio, Tocata para Dois Clarins, p. 103.

1364  Maria Aparecida Azevedo, “Tocata para Dois Clarins: um Toque Dissonante na História 
Portuguesa”, in Encontros Prodigiosos, Anais do XVII Encontro de Professores Universitários 
Brasileiros de Literatura Portuguesa, vol. II, p. 700.

1365  Álvaro Manuel Machado, Dicionário de Literatura Portuguesa, p. 131.

1366  Mário Cláudio, Tocata para Dois Clarins, p. 199.

1367  Idem, ibidem, pp. 41-42.

1368  Hélder Godinho, O Mito e o Estilo, p. 95.
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como acontece na Trilogia da Árvore com Maria, António e Rui Manuel Barbot 
Costa. Como já explicitámos, Mário Cláudio busca a identidade de um “eu”, mas 
para tal é necessário chegar à identidade de um “nós” ou vice-versa. É ele próprio 
quem exclama: “eu procuro, através de cada livro, o meu próprio rosto”1369, daí a 
extrema relevância da “sua segunda trilogia, a de A Quinta das Virtudes, Tocata 
para Dois Clarins e O Pórtico da Glória” 1370, posto que é nada mais, nada menos 
do que “a crónica da ‘família do autor’”1371. Eduardo Carneiro, a propósito d’A 
Quinta das Virtudes, afirma que “escrever sobre uma casa pode ser uma maneira 
própria de falar de uma cidade. Escrever sobre si próprio pode ser uma maneira 
peculiar de abranger toda a humanidade”1372. E também é certo que: 

“[…] se Mário Cláudio fala dos seus livros como livros autobiográficos, embora neles 
se faça a aparente biografia de outros é porque, percorrendo a floresta da infância em 
que nasceu, não sabe ainda a hora exacta em que começou a nascer [...], duas coisas 
estão presentes neste universo assumidamente barroco: uma literatura das origens dá-
nos a ver permanentemente a origem das origens, isto é, a origem da literatura”1373. 

Assim sendo, para além das premiadas Trilogia da Mão, composta por 
Amadeo, Guilhermina e Rosa, e Trilogia das Constelações, composta por 
Oríon, Ursamaior e Gémeos, Mário Cláudio conta ainda com a crónica da sua 
família, composta pelas três obras atrás indicadas, que convencionámos apelidar 
de Trilogia da Árvore. Em jeito parentético, aventamos algumas ideias que 
estiveram na origem de semelhante escolha. E o primeiro argumento diz respeito 
ao facto de as mencionadas obras reconstituirem relevantes passos de alguns dos 
seus ascendentes, embora, não esqueçamos, se encontrem revestidas do eterno 
velcro ficcional e enquadradas num contexto histórico-cultural específico. Como 
se compreenderá, entre a imagem da família e a metáfora da árvore vai uma curta 
distância. Não é à toa que a genealogia de uma qualquer família se simplifica 
numa espécie de árvore invertida que se inicia com a ascendência e cujos vários 
ramos vão acumulando o historial de casamentos e descendência gerada. Com 
efeito, a árvore é considerada, por muitos, o símbolo da vida, encontrando-se 

1369  Mário Cláudio, in Mário Cláudio: 30 Anos de Trabalho Literário (1969-1999), p. 17.

1370  Carlos J. F. Jorge, “Os Quadros da Crónica ou a História Segundo o Romancista”, p. 211, 
acrescento nosso.

1371  Idem, ibidem, p. 211.

1372  Eduardo Guerra Carneiro, “A Casa”, in O Tempo. Lido & Relido, 29 de Novembro de 1990.

1373  Eduardo Prado Coelho, in Mário Cláudio: 30 Anos de Trabalho Literário (1969-1999), p. 33.
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em constante mutação e evoluindo em direcção ao céu. São, por conseguinte, 
facilmente inferidas as cargas simbólicas que daqui possam advir. Assim sendo, 
a árvore convoca “todo o simbolismo da verticalidade: por exemplo, a árvore 
de Leonardo da Vinci”1374, mas serve, igualmente, o propósito de remeter para 
“o carácter cíclico da evolução cósmica: morte e regeneração; as frondosas, 
sobretudo, evocam um ciclo, pois despojam-se e cobrem-se todos os anos de 
folhas”1375. Em concomitância, importa ainda perceber que a árvore é responsável 
por estreitar a comunicação entre os três níveis do cosmos, a saber: 

“[…] o subterrâneo, com as suas raízes abrindo caminho nas profundezas onde 
penetram; a superfície da terra, com o tronco e os primeiros ramos; as folhas; as alturas 
com os seus ramos superiores e o seu ponto mais alto, atraídas pela luz do céu [...]. 
Reúne todos os elementos: a água circula com a sua seiva, a terra integra-se no seu 
corpo através das raízes, o ar alimenta as suas folhas, o fogo brota quando esfregamos 
dois paus”1376.  

Ademais, não podemos deixar de mencionar um outro argumento e 
que, desta feita, se prende com a Casa que efectivamente serviu de inspiração 
à produção da magnânima obra A Quinta das Virtudes que, presentemente, dá 
pelo nome de “Cooperativa Árvore”. Também António Guerreiro atesta a sua 
existência física, explicando que “‘A Quinta das Virtudes’ narra a história de 
uma Casa e da família que a mandou erguer, em 1757, e que é hoje a sede da 
cooperativa Árvore no Porto”1377. Finalmente, o derradeiro argumento para a 
escolha da mencionada terminologia encontra-se preso à citada narrativa, posto 
que, se prestarmos a devida atenção à carta redigida pelo segundo filho de José 
Pinto de Meirelles, João Manuel Pinto de Azevedo Meirelles, ao seu irmão, 
Joaquim Pinto, onde, por amor, renuncia à titularidade da Casa, percebemos a 
riqueza da metáfora usada em torno da árvore para explicar, no fundo, os vários 
veios existenciais que nos rodeiam e que nos identificam com um dado lugar. 
Atentemos, por conseguinte, na referida passagem:

1374  Jean Chevalier e Alain Gheerbrant, “Árvore”, in Dicionário dos Símbolos. Mitos, Sonhos, 
Costumes, Gestos, Formas, Figuras, Cores, Números, Lisboa, Teorema, d.l. 94, p. 89.

1375  Idem, ibidem, p. 89.

1376  Idem, ibidem, p. 89.

1377  António Guerreiro, “História, Mito, Memória”, in Expresso (cultura), 11 de Janeiro de 1991, 
p. 1.
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“[…] porque uma casa, o mano concordará comigo, é a árvore que nós somos com suas 
raízes que nos prendem à pátria a que estamos unidos, seu tronco que corresponde ao 
crescimento que formos capazes de dar a nossa existência, suas folhas que equivalem 
às preocupações e aos folguedos e às alegrias e aos infortúnios a que nos sujeitar a roda 
da fortuna, suas frutas que simbolizam as contas que prestamos e que ora se traduzem 
em benesses ora em castigos, denunciando a mais íntima natureza que nos habita”1378. 

Feito este parêntesis, um outro aspecto a reter na incessante busca da 
essência da portugalidade consiste na identificação, em alguns trechos, de uma 
espécie de messianismo1379; afinal Deus ter-nos-ia escolhido a nós portugueses 
como seus legítimos representantes, no fundo, como o seu novo povo eleito. 
Com efeito, dá-nos a sensação de que estamos perante um colectivo providencial/
salvífico, ao qual cabe a missão de consagrar uma nova era. Mas veja-se uma 
passagem retirada de Peregrinação de Barnabé das Índias que reflecte essa mesma 
ideia: “e no que se me afigura haverem colocado os Céus sinal de que iríamos 
nós, portugueses de aquém e de além do mar, unir os povos desavindos”1380.  
A título de prova, retenha-se ainda o trecho de Tocata para Dois Clarins que 
agora apresentamos: 

“[…] num prodígio, em conclusão, a que assistiram, rodaria o sol vertiginosamente, 
sobre a terra de Portugal, deixando-nos com a honra de havermos sido nomeados, 
outra vez, para depositários da mais preciosa, da mais penhorante, dentre as mensagens 
divinas”1381. 

De facto, como muito bem nota Moacyr, no final do capítulo V da referida 
obra: 

 “[…] misturam-se os planos mítico e histórico: Santo António e a lenda da papoila 
associam-se à própria História de Portugal. O entrelace desses dois planos acaba sendo, 

1378  Mário Cláudio, A Quinta das Virtudes, pp. 179-180. 

1379  Sobre a relação do messianismo com a formação do Império Luso, cf., pelo menos, Alexandre 
António da Costa Luís, Na Rota do Império Português (da Formação da Nacionalidade ao Apogeu 
Imperial Manuelino), tese de doutoramento, Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra, 2008, 828 páginas e José Van Besselaar, O Sebastianismo – História Sumária, Lisboa, 
Instituto de Cultura e Língua Portuguesas, 1987.

1380  Mário Cláudio, Peregrinação de Barnabé das Índias, p. 186.

1381  Idem, Tocata para Dois Clarins, p. 123.
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na narrativa, metáfora de uma busca e de uma construção de identidade: uma imagem e 
uma idéia particulares de nação”1382. 

Trata-se, por conseguinte, de uma nação escolhida por Deus. Sobre este 
assunto, a autora de Um Olhar de Soslaio (Sobre a Trilogia da Mão e Tocata para 
dois Clarins, de Mário Cláudio) explica que a convicção de que Portugal constitui 
“uma nação privilegiada pelo Criador é, segundo o narrador, constantemente 
veiculada e pode ser comprovada por ‘três graças inapreciáveis, dispensadas pelo 
Todo Poderoso’: o milagre de Ourique, Santo António de Lisboa e o milagre de 
Fátima”1383. Vejamos, por conseguinte, o contexto retirado de Tocata para Dois 
Clarins disso exemplificativo:

“E sentíamos que coroava a nação que éramos, porque nos conduziam a senti-lo, a 
toda a hora, três graças inapreciáveis, dispensadas pelo Todo-Poderoso. Desde logo, 
na batalha de Ourique, que haveria de assinalar a implantação da palavra de Cristo 
Jesus, nos campos que a moirama dominara, até então, fora o Messias crucificado 
que aparecera, ao nosso primeiro soberano, devotamente ajoelhado, em prece 
recolhidíssima”1384.

Depois de tudo quanto se disse, facilmente se percebe que, para tratar o tema 
da portugalidade, Mário Cláudio recorre a três ícones temporais, o ontem, o hoje 
e o amanhã, dando, contudo, particular atenção ao primeiro, daí que se dedique, 
com afinco, aos aspectos históricos, arrastando com eles a sede do conhecimento 
das mais profundas raízes familiares e geográficas. De resto, a opção pela 
História reúne o consenso de um outro conhecido escritor contemporâneo, Mário 
de Carvalho, posto que, perscrutando o assunto da busca da identidade, exclama 
o seguinte: “Não me parece que se possa falar da identidade de um povo sem 
darmos um relance pelos factos históricos”1385. De facto, a História é a memória 
colectiva de um povo: sem ela, tornamo-nos amnésicos, não sabemos de onde 
vimos, o que somos, nem para onde vamos. Talvez, por isso mesmo, Hobsbawm, 

1382  Moacyr Laterza Filho, “Os Contrapontos de Mário Cláudio, ou os Improvisos de uma Tocata 
que, a Dois Clarins, fora Composta para Solo de Guitarra”, p. 324.

1383  Maria de Fátima Ferreira Rolão Candeias, Um Olhar de Soslaio (Sobre a Trilogia da Mão e 
Tocata para dois Clarins, de Mário Cláudio), p. 136. 

1384  Mário Cláudio, Tocata para dois Clarins, p. 121.

1385  Mário de Carvalho, “Identidade. Identificando. Flanando por Fronteiras”, in Representações 
da Portugalidade, p. 275.
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referindo-se, neste caso concreto, ao desconhecimento generalizado da História 
universal, profira a seguinte afirmação: 

“a destruição do passado – ou melhor, dos mecanismos sociais que vinculam a nossa 
experiência pessoal à das gerações passadas – é um dos fenómenos mais característicos 
[…] do final do século XX [inícios do segundo milénio]. Quase todos os jovens de hoje 
crescem numa espécie de presente contínuo, sem qualquer relação orgânica com o 
passado público da época em que vivem”1386. 

Atente-se no anedótico exemplo que Hobsbawm partilha com os seus 
leitores e que, na verdade, é sintomático dos reveses da desmemorização, 
sobretudo, mas não só, das camadas mais jovens, que Mário Cláudio procura 
agilmente combater:

“Em 28 de Junho de 1992, o presidente Mitterrand, da França, apareceu de forma súbita, 
não anunciada e inesperada em Sarajevo, já então o centro de uma guerra balcânica que 
iria custar cerca de 150 mil vidas no decorrer daquele ano. O seu objectivo era lembrar 
à opinião pública mundial a gravidade da crise bósnia. E, de facto, foi muito observada 
e admirada a presença de um conhecido estadista, idoso e visivelmente frágil, sob o 
fogo das armas portáteis e da artilharia. Um aspecto da visita de Mitterrand, contudo, 
embora claramente fundamental, passou despercebido: a data. Porque escolhera o 
presidente da França aquele dia específico para ir a Sarajevo? Porque 28 de Junho era 
o aniversário do assassínio, em Sarajevo, em 1914, do arquiduque Francisco Fernando 
da Áustria-Hungria, acto que em poucas semanas levou à eclosão da Primeira Guerra 
Mundial. Para qualquer europeu culto da geração de Mitterrand, saltava aos olhos a 
ligação entre a data, o lugar e a evocação de uma catástrofe histórica precipitada por um 
erro político e de cálculo. Que melhor maneira de dramatizar as implicações potenciais 
da crise bósnia que escolhendo uma data tão simbólica? Mas quase ninguém captou 
a alusão, excepto uns poucos historiadores profissionais e cidadãos muito idosos. A 
memória histórica já não estava viva”1387.  

Sem dúvida, é olhando para trás que conseguimos perceber bem o presente 
e preparar o futuro, encontrando-se este último, na obra de Mário Cláudio, 
ligado à humanidade1388. Com efeito, no romance Gémeos, vemos o escritor em 
estudo alhear-se já um pouco da realidade portuguesa, dando este salto além 

1386  Eric Hobsbawm, A Era dos Extremos. História Breve do Século XX (1914-1991). 4.ª ed., trad. 
Marcos Santarrita, Lisboa,  Editorial Presença, 2008, p. 15, acrescento nosso.

1387  Idem, ibidem, pp. 14-15.

1388  A este propósito, cf. Gabriel Magalhães, “O Romance como Utopia. Notas de um Percurso 
Claudiano”, p. 6.
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fronteiras, onde “de uma forma intensa e envolvente, Mário Cláudio descreve 
os anos em que Goya se afasta do bulício da corte para se refugiar na Quinta, 
domínio adquirido para lhe permitir o isolamento que se lhe torna essencial”1389. 
Na verdade, com a globalização em curso, Portugal acaba por intensificar as 
relações interculturais com outros povos o que, em termos práticos, se traduz 
num constante esbater de fronteiras. Tal realidade constitui uma preocupação, 
mas, simultaneamente, um novo desafio temático a explorar. Recapitulando: o 
passado é efectivamente muito marcante na obra claudiana; quanto ao presente 
e ao futuro, que estão interligados, também se encontram representados em jeito 
de angústia relativamente à manutenção da identidade. Na verdade, como muito 
bem nota o escritor Mário de Carvalho:

“A questão da identidade tem surgido recorrentemente em alguns jornais de países 
europeus pela pressão do multiculturalismo. A presença de outra gente, vinda de longe, 
outros modos de estar, outras concepções do humano e do divino e da convivência 
social, têm levado por essa Europa fora, designadamente em França e em Inglaterra, 
que são as situações que acompanho mais facilmente, a sinais de rebate sobre ameaças 
à identidade, verdadeiras ou supostas”1390.

 De resto, esta temática tem vindo a ser trabalhada por variados especialistas, 
não só no terreno da ficção mas também no campo científico. Ouçamos, por 
conseguinte, as palavras do premiado historiador António dos Santos Pereira 
acerca deste assunto:

“Não deixa, pois, de nos parecer paradoxal que aquele país, que tinha dado novos 
mundos ao mundo, outrora capaz de sempre chegar a bom porto pelas cartas de marear, 
seja agora atirado para os vagões inertes do comboio da História e diagnosticado inepto, 
incapaz de atingir em tempo oportuno a estação do progresso, antes condenado aos 
atoleiros do marasmo, mesmo pelos seus nacionais e sem possibilidade de remissão 
no preciso momento do triunfo das teorias evolucionistas. Todavia, o decadentismo 
nacional persiste, confirmado nas asserções dos mais prestigiados intelectuais dos 
nossos dias, por cima de manifestações extemporâneas de sebastianistas, ainda crentes 
na metempsicose de ancestrais Messias em algumas figuras de maior fulgor dos 
âmbitos da política, da economia, da cultura e até do desporto e do entretenimento”1391. 

1389  Agripina Carriço Vieira, “Mário Cláudio. Última Constelação”, in Jornal de Letras, Artes e 
Ideias, 10 a 23 de Novembro de 2004, p. 19.

1390  Mário de Carvalho, “Identidade. Identificando. Flanando por Fronteiras”, in Representações 
da Portugalidade, p. 274.

1391  António dos Santos Pereira, “Decadentismo Nacional e Identidade Portuguesa: de Adolfo 
Coelho a Eduardo Lourenço e Outros”, in Representações da Portugalidade, cap. II, p. 33.
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Maria de Fátima Marinho é da opinião de que “a crise de identidade 
provocada por transformações políticas e sociais cria um campo favorável para 
a reinterpretação do passado, despido de um discurso convencional e alheio a 
outras realidades”1392, assumindo roupagens metaficcionais que, a seu tempo, 
trataremos. Por agora, detenhamos a nossa atenção  nos laivos de decadentismo 
impressos em alguns romances de Mário Cláudio. Por exemplo, na obra A 
Quinta das Virtudes, representa-se, a dada altura, “o poder corrosivo do tempo, 
exposto na decadência das grandes famílias, capaz de abrir o caminho em que o 
romanesco pode propor uma leitura da História”1393. E são vários os trechos onde 
notamos esse efeito negativo da passagem temporal. Contudo, o nosso destaque 
vai para a derradeira frase do mencionado livro, posto que deixa adivinhar essa 
perda metafórica do “Norte”, de resto, aspecto tão querido aos olhos do escritor 
em estudo. E é efectivamente na última página dessa narrativa que João Pinto de 
Azevedo Meirelles, um dos ascendentes de Mário Cláudio, do ramo da família 
da Rua do Calvário, demonstra que, por fim, já nem sequer sabe a que nação 
pertence. Tal desnorteamento vem expresso no extracto que se segue: 

“E é, para além destes títeres, o retábulo escangalhado, de cantaria cinzenta e de talha 
dourada, de ferros e de telhas e de vidros, onde uma Quinta, entre bruma e sépia, 
se destaca. E já nem apura João Pinto de Azevedo Meirelles, por fim, a que nação 
pertence, se à de aqui, se à de ali ou se à de além, se à de ontem, se à de hoje ou se à de 
amanhã, pois que fora tudo sempre e sempre, uma Cidade estranha, fora tudo, sempre, 
uma estranha Casa”1394. 

Eduardo Lourenço frisa tal sentimento, afirmando, ainda em relação à 
mesma obra, que “uma velha Casa e seus fantasmas afundam-se na noite, uma 
velha cultura perde os seus sortilégios menos por velhos que por excesso de 
modernidade, mas uma e outra dissolvem-se na esperança de possível canto onde 
perdurem”1395. Encontramos novamente a metáfora da Casa, habitat esse que se 
vai degradando, acompanhando a sociedade e a própria cultura, sendo que esta 
última, à luz de Eduardo Lourenço, se vai ofuscando não pela passagem temporal, 
mas sim pelos ventos de modernidade que vão soprando. Em Ursamaior, obra 
“que procura representar, pela captação da situação dramática vivida na prisão, a 

1392  Maria de Fátima Marinho, O Romance Histórico, p. 306.

1393  Abel Barros Baptista, in Mário Cláudio: 30 Anos de Trabalho Literário (1969-1999), p. 32.

1394  Mário Cláudio, A Quinta das Virtudes, p. 377.

1395  Eduardo Lourenço, “Mário Cláudio – Uma Poética do Virtual”, in Mário Cláudio, Um Verão 
Assim/As Máscaras de Sábado, pp. 13-14.



318

dimensão problemática das vivências humanas nos nossos dias”1396, encontramos 
um bom exemplo daquilo que perturba Mário Cláudio. Neste romance, mais do 
que a exaltação da História e da cultura portuguesas que percorrem muitas das 
suas obras, evidencia preocupações no sentido dos males que hodiernamente 
afectam a nossa sociedade e que, como tal, contribuem, por assim dizer, para a 
corrosão dos padrões originais.

Em relação ao livro As Batalhas do Caia, onde se trata “de um país ansioso 
em descobrir um sentido para a sua existência, da mesma forma que Eça de 
Queirós sentia que só a morte poderia ressuscitar a Alma”1397, Mário Cláudio 
confessa: 

“Gostei de apontar o dedo àquilo que tem sido historicamente o assassínio sistemático 
do imaginário colectivo português, perpetrado justamente pelo poder político. Portugal 
tem sido o exemplo europeu mais acabado de desprezo pela história, pela tradição, 
pelo registo do passado, pela mística de um país”1398. 

Tal situação constitui uma “espécie de patologia dura, pelo menos, desde 
a Restauração”1399. De facto, nesta obra, “sobre a aparentemente desprendida 
elegância do estilo pressente-se o requisitório feroz, e o desalento causado por 
desastres pessoais ou políticos filtra o sarcasmo, a revolta, o sobressalto que já 
sonha com as venturas da pátria um dia renascida”1400. Ao que tudo indica, A 
Catástrofe faria parte de um projecto arrojado de Eça de Queirós para criar uma 
obra de natureza “polémica e provocatória, A Batalha do Caia, relato de uma 
hipotética invasão e subjugação da Pátria portuguesa pelo vizinho país espanhol, 
em 1881”1401. 

Não obstante, diga-se, em abono da verdade, que, embora Mário Cláudio 
se use, como ponto de partida, desta temática, imprimindo-lhe certos tiques 

1396  Carlos J. F. Jorge, “Os Quadros da Crónica ou a História Segundo o Romancista”, p. 209.

1397  Fernando Sobral, in Mário Cláudio: 30 Anos de Trabalho Literário (1969-1999), p. 33.

1398  Mário Cláudio, in ibidem, p. 19.

1399  Idem, ibidem, p. 19.

1400  Francisco Belard, in ibidem, p. 33.

1401  Ana Paula Arnaut, Post-Modernismo no Romance Português Contemporâneo. Fios de 
Ariadne. Máscaras de Proteu, p. 276. A respeito dos primeiros passos da luta portuguesa para 
assegurar o objectivo estrutural da independência nacional, cf., no mínimo, Alexandre António da 
Costa Luís, Na Rota do Império Português (da Formação da Nacionalidade ao Apogeu Imperial 
Manuelino).
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mais frequentes do estilo do autor d’Os Maias, “não tenta, nem quer imitar Eça 
de Queirós. Apropria-se de uma ideia queirosiana”1402 e integra-a num “novo 
contexto. É assim que aquela passada batalha do Caia, no singular, se torna plural, 
permitindo-nos transcontextualizá-la para o momento presente. Não viveremos 
hoje outra/s invasões, outra/s batalhas do Caia?”1403. Por isso mesmo, atenuando 
a tendência queirosiana à expressão de um espírito pejado do finissecular 
pessimismo, somos, n’As Batalhas do Caia, brindados com surpreendentes 
descrições dos mais variados “actos que visam contrariar e minar a subjugação 
inimiga e que, não esqueçamos, são protagonizados pelo povo”1404. Com efeito, 
a personagem Policarpo, assumindo contornos heróicos, torna-se dilecto porta- 
-voz deste grupo social nos lapidares eventos reveladores da belíssima gestão e 
organização da resistência ao adversário: “Coloca o nosso cônsul na pessoa de 
um tal Policarpo, pobre diabo lisboeta […], os eixos dos acontecimentos que 
formam a catástrofe”1405.

Repescando a inquietante questão que Isabel Pires de Lima lança, apraz-
nos dizer que vivemos, inquestionavelmente, numa era repleta de novos desafios, 
e porque não assumi-lo, de novas invasões. Ana Paula Arnaut, a este respeito, 
afiança o seguinte: 

“[…] os mais descrentes em económicas e políticas uniões europeias permitem-se, 
ainda, antever laivos de ameaças de outras invasões. Agora não propriamente no 
território físico-geográfico, mas as que se traduzem em invasões de índole diversa 
e contudo afim pois, em todo o caso, a identidade nacional vai-se mais ou menos 
lentamente extinguindo, seja pela inevitável descaracterização linguística - decorrente, 
não só mas também, da ‘cultura telenovelística’-, seja pela não menos inevitável 
invasão do mercado económico nacional, ainda e sempre, pelas mesmas grandes 
potências, as que Eça já referia, com capacidade para produzir mais e mais barato”1406. 

E se fizermos um exercício introspectivo, reparamos que, no que diz 
respeito às duas últimas centúrias, é inalienável a permanente busca de uma 

1402  Isabel Pires de Lima, “Mário Cláudio. Máquinas de Sonhos”, in Jornal de Letras, Artes e 
Ideias, 28 de Fevereiro, 1996, p. 22. 

1403  Idem, ibidem, p. 22.

1404  Ana Paula Arnaut, Post-Modernismo no Romance Português Contemporâneo. Fios de 
Ariadne. Máscaras de Proteu, p. 279. 

1405  Mário Cláudio, As Batalhas do Caia, p. 41.

1406  Ana Paula Arnaut, Post-Modernismo no Romance Português Contemporâneo. Fios de 
Ariadne. Máscaras de Proteu, p. 280.
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identidade que vai “manquejando”, num século (XIX) que principia com 
as ameaças napoleónica ou inglesa e noutro (século XX) que culmina com o 
regresso às fronteiras europeias e com uma nacionalidade alegadamente em 
apuros numa Europa maioritária1407. Também sob este prisma, as preocupações 
de Mário Cláudio afiguram-se altamente legítimas. Na verdade, existem, hoje em 
dia, novos perigos, desta feita, soprados pelos ventos de uma globalização que, a 
ser mal gerida, poderá causar a ofuscação de certas matrizes identitárias que nos 
caracterizam enquanto colectividade. 

Mas se há perigos que vêm de fora, somos igualmente capazes de encontrar 
alguns que nos atingem de dentro. O próprio Mário Cláudio afiança o seguinte: 

“[…] o grande inimigo interno é aquilo a que posso chamar os demónios da pátria, 
que é o repúdio sistemático daquilo que somos, a nossa desfiguração como país, a 
regressão constante do nosso imaginário, a forma como se trata a História, a tradição, 
o património, ou seja: o que se pode designar como a individualidade de um povo”1408. 

Como fica evidente nesta citação, o escritor em destaque traça uma dura 
crítica à forma como nós próprios nos desleixamos em relação aos nossos marcos 
identitários, dizendo mesmo que:

 
“[…] se há palavra que define o Portugal de hoje, essa será ‘boçalidade’. Ao utilizar este 
vocábulo, pretendo referir-me àquela ausência de auto-estima que leva a que estejamos 
nas tintas para o retrato que os outros fazem de nós, e para aquele que nós próprios 
nos tiramos. Basta um passeio pelos centros urbanos que temos para se perceber quão 
baixo caímos, e para que nos apeteça cantar a dignidade das aldeias desertificadas”1409. 

Curiosa é ainda uma observação que, numa outra ocasião, tece a propósito 
de Peregrinação de Barnabé das Índias e que reza o seguinte: “o país andava 
um pouco em busca do seu rosto. Ao contrário de hoje. Não anda em busca de 
rosto, anda desesperado por o ter perdido”1410. A respeito desta perda de rumo, o 
historiador António dos Santos Pereira explica o seguinte: 

1407  Cf. Maria de Fátima Marinho, op. cit., p. 308.

1408  Mário Cláudio, in Mário Cláudio: 30 Anos de Trabalho Literário (1969-1999), p. 19.

1409  José Carlos de Vasconcelos, “Portugal Visto Através dos Brocas”, entrevista a Mário Cláudio, 
in Jornal de Letras, Artes e Ideias, director José Carlos de Vasconcelos, n.º 928 de 26 de Abril a 9 
de Maio de 2006, p. 10.

1410  Mário Cláudio, in Mário Cláudio: 30 Anos de Trabalho Literário (1969-1999), p. 18.
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“O país encontra-se, de novo, acusado de indigência, sem novo regime que o salve, a 
não ser que connosco venha numa onda de responsabilidade individual, que promova 
uma nova geração de criadores, que ponha os interesses do colectivo acima dos 
individuais e o reconstrua nos melhores desígnios a que a história humana, no seu todo, 
tem tido capacidade de chegar. Em tal ideia Eduardo Lourenço e Boaventura de Sousa 
Santos estão hoje connosco, como Antero de Quental, Adolfo Coelho e Fernando 
Pessoa, estiveram no passado”1411.

Por outro lado, a produção teatral pode constituir uma potente forma de 
apontar o dedo a alguns “demónios da pátria” de que Mário Cláudio há pouco 
nos falava. Concretizando, na peça Medeia, mergulhamos, a cada passo, no 
ondulante jogo paralelístico entre a trágica vida da figura mitológica que empresta 
o nome a este trabalho e a não menos atribulada vida da actriz que deseja, a 
todo o custo, representar, perante o público, o papel de Medeia. No entanto, esta 
última, confrontando-se com diversos obstáculos, de onde se destaca a falta de 
verbas para custear as despesas inerentes à logística da peça em questão, vai- 
-se entretendo a recitar cirúrgicas passagens do texto original de Eurípedes. Na 
realidade, a ausência total de disponibilidade, não só mas também económica, 
e respectivas consequências, é largamente tratada neste texto. Atentemos, por 
conseguinte, no conteúdo da carta endereçada ao Senhor Ministro da Cultura: 

“Excelentíssimo Senhor Ministro da Cultura, vimos solicitar ao Ministério de que 
Vossa Excelência é digníssimo titular que nos seja disponibilizado um subsídio, 
destinado à produção de Medeia, de Eurípedes, a qual será realizada pela primeira 
vez neste país, tudo conforme à memória descritiva e ao orçamento que juntamos 
em anexo, e aproveitamos para apresentar a Vossa Excelência os nossos melhores 
cumprimentos”1412. 

Não obstante, apesar de tão educado e formal pedido, “não nos chegou 
entretanto resposta de Sua Excelência o Ministro”1413. E o texto de Eurípedes 
imediatamente recitado a seguir assume uma dimensão metafórica e irónica 
cirúrgica, na medida em que coincide exactamente com a débil situação 
vivida pelo teatro português que, embora seja um espaço por excelência de 
visualização e difusão de algumas matrizes culturais identitárias, encontra-se, 
indesculpavelmente, a definhar, afigurando-se, inclusive, um destino irreversível. 

1411  António dos Santos Pereira, “Decadentismo Nacional e Identidade Portuguesa: de Adolfo 
Coelho a Eduardo Lourenço e Outros”, in Representações da Portugalidade, cap. II, p. 53.

1412  Mário Cláudio, Medeia, p. 14.

1413  Idem, ibidem, pp. 14-15.
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Vejamos o fragmento exemplificativo destas observações: “Oh! É este o cruel 
fim da minha vida amaldiçoada! O meus inimigos navegam de velas pandas. 
Nenhuma praia hospitaleira espera por nos receber e nos salvar”1414. Por 
conseguinte, a ausência de apoio financeiro acaba fatalmente por conduzir ao 
trágico cenário da demolição de um local responsável pela circulação de pedaços 
de cultura. Mário Cláudio dá-nos propositadamente conta deste desfecho algo 
fatalista, intercalando as duas histórias; a de Medeia, figura mitológica, e a do 
teatro e seus colaboradores: 

“Ó miserável mãe, destruir os que de ti provieram, assassinar os filhos do teu próprio 
corpo! […] Levanta-se o camartelo, aproximam-se os dedos que hão-de apertar as 
tenras gargantas. Derrubam-se os teatros, expulsa-se Medeia da casa que a abrigou, 
morre a voz na raiz da língua. […] ‘Senhor Ministro, aproveitamos para apresentar 
a Vossa Excelência os nossos melhores cumprimentos’ […]. Que peço eu afinal? Um 
palco vazio, o direito à mulher”1415. 

Não admira, porém, que Mário Cláudio, “Nauta e Guardião da 
Portugalidade”1416, como o apelidamos numa outra ocasião, se mantenha fiel 
aos clássicos. Com efeito, tece duras criticas à facilidade com que caem no 
esquecimento, por isso mesmo cuida, a cada passo, de os devolver ao nosso 
quotidiano, assegurando-se, por esta via, a manutenção de memórias esclarecidas 
sobre estes preciosos marcos identitários, embora, em jeito de desarrumação pós-
modernista, baralhe um pouco as memórias históricas previamente adquiridas, o 
que, em termos práticos, poderá até revelar-se num entusiasmante exercício de 
perscrutação da verdade. Talvez por isso mesmo Joaquim Matos diga que:

“Mário Cláudio ataca a nossa história para a proteger no que ela tem de nobre. Ataca-a, 
dentro dos objectivos da narrativa. Protege-a, pela dor subjacente a esse ataque, que 
mais não é que a revolta de um português de gema, ferido no seu humanismo e no seu 
universalismo”1417.

No texto Noites de Anto, Mário Cláudio critica, desta feita, a rigidez e 
“insensibilidade de qualquer sociedade fechada em seu conservadorismo, não 

1414  Idem, ibidem, p. 15.

1415  Idem, ibidem, pp. 30-31.

1416  Sobre este assunto, veja-se Carla Sofia Gomes Xavier Luís, “Mário Cláudio: Nauta e 
Guardião da Portugalidade”, in Representações da Portugalidade, cap. III, pp. 57-80. 

1417  Joaquim Matos, Ficção e Ideário, p. 39.
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apenas a da época de Nobre, nem apenas a de Portugal, mas a de qualquer tempo 
ou território no qual o homem possa se sentir ilhado, ou, como queria António 
Nobre, só”1418. Ainda nesta peça teatral, o citado autor procura repescar um 
determinado “olhar de Nobre sobre o país, para além do olhar valorizador das 
tradições populares e do bucolismo romântico, e que se volta para o que, neste 
mesmo espaço, se reveste de imutabilidade, da paralisia geradora da decadência 
e da morte”1419. 

Por tudo quanto foi exposto, parece-nos que uma “gran pulsión recorre la 
novelística de Mário Cláudio: se trata del deseo, casi presocrático, de encontrar el 
origen de las cosas. En este sentido, su obra narrativa es un viaje al principio”1420. 
Na realidade, é o próprio escritor em estudo quem nos confessa que as suas 
narrativas têm assumido o papel “de verdadeiros mitos estruturantes da nossa 
identidade, da nossa maneira de estar no mundo”1421. Por conseguinte, de forma 
a perscrutarmos essa mesma busca, seguimos na peugada das duas missões 
complementares que Mário Cláudio empreende, a saber: por um lado, tendo em 
conta a sua faceta de nauta da portugalidade, percorre alguns relevantes marcos 
culturais lusíadas, por outro, assumindo-o como guardião, acaba por denunciar 
“certas fragilidades do sistema”1422; isto tudo de olhos postos na defesa da 
manutenção das raízes de certos marcos identitários que nos são intrínsecos. Mas, 
para concretizar um pouco melhor semelhante empreendimento, é necessário, 
como veremos em seguida, em prol do rigor científico e ficcional, explorar 
muitíssimo bem a relevante categoria da narrativa espaço, por via da qual tudo 
terá início: o homem, a família, a cidade, o país, a portugalidade, a humanidade.

2. A GEOGRAFIA DO ESTILO: ROMANCE DE LUGAR

Na realidade, o lugar, acompanhado de uma espécie de enquadramento, 
definição ou toponímia, desempenha um papel efectivamente relevante na obra 

1418  Dalva Maria Calvão Verani, “António Nobre em Cena: Biografia e Intertextualidade em 
Noites de Anto, de Mário Cláudio”, in Os Centenários – Eça, Freyre, Nobre, p. 60.

1419  Idem, ibidem, p. 60.

1420  Gabriel Magalhães, “Mário Cláudio o la Aventura de la Belleza”, p. 180.

1421  Entrevista ao Diário de Coimbra, 18 de Fevereiro de 2005.

1422  Carla Sofia Gomes Xavier Luís, “Mário Cláudio: nauta e guardião da Portugalidade”, in 
Representações da Portugalidade, cap. III, p. 76.
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claudiana. No trabalho A Cidade no Bolso1423, o ficcionista em destaque revisita 
a cidade que ama profundamente, o Porto. Realmente, com o intuito de revigorar 
essa memória algo turva “Mário Cláudio evoca com grande serenidade de escrita 
e de emotividade muitos dos lugares de perfeição e de opção ou alguns vultos mais 
ilustres que se destacam na vida da cidade”1424. Tentado descobrir, ou deveríamos 
antes dizer redescobrir, o Porto, revisita certos espaços e encontra “cidadãos, 
instituições e agires que marcaram épocas e afirmaram o espírito dos lugares”1425. 
Como se sabe, desenha nesta obra, “uma espécie de ‘geografia sentimental’ ou 
‘memória descritiva’ do que de essencial se mantém vivo nos anais da cidade e 
por uma ‘escrita em espiral’, encadeando referências literárias ou históricas”1426.

Também em Amadeo, Mário Cláudio não perde a oportunidade de, logo 
no incipit, apresentar uma definição sobre a Casa, atestando, uma vez mais, a 
relevância do elemento locativo que tem percorrido as suas obras. Tal facto é 
visível neste trecho inaugural: “A Casa é uma teoria volumétrica por entre a 
vegetação, maior do que todo o Mundo, impossível de arrumar”1427. Logo em 
seguida, apresenta a cozinha, outro espaço vital por onde circulam imensas 
histórias e situações, porquanto “a vida se concentra na cozinha”1428. Trata-se, pois, 
de “uma quadra enorme e enegrecida, trespassada de aromas que compõem uma 
história culinária”1429. Paula Morão, acerca da centralidade da Casa em Amadeo, 
atesta o seguinte: “No centro de tudo estarão os movimentos que partem da Casa 
e a ela tornam”1430. Em Camilo Broca, encontramos uma alusão à Casa logo na 
primeira linha, senão vejamos: “Às quatro e vinte da manhã um grande arrepio 
percorreu a casa”1431. Em Boa Noite, Senhor Soares, o escritor em estudo não 
principia o texto com a definição da Casa, mas dá-nos, logo no primeiro parágrafo, 
algumas indicações locativas: “Naquela manhã, quando cheguei ao armazém de 

1423  Mário Cláudio, A Cidade no Bolso, Porto, Ed. Campo das Letras, 2000.

1424  Serafim Ferreira, “Mário Cláudio ou o Porto como Discurso sobre a Cidade”, disponível em 
http://www.apagina.pt/arquivo/Artigo.asp?ID=1203, p. 3. 

1425  Idem, ibidem, p. 3.

1426  Idem, ibidem, p. 3. 

1427  Mário Cláudio, Amadeo, p. 11.

1428  Idem, ibidem, p. 11.

1429  Idem, ibidem, p. 11.

1430  Paula Morão, Viagens na Terra das Palavras. Ensaios sobre Literatura Portuguesa, p. 153.

1431  Mário Cláudio, Camilo Broca, p. 13. 



325

tecidos, os rapazes tinham acabado de matar uma ratazana do tamanho de um 
coelho pequeno [...], semelhante bicharada aparecia frequentemente na Rua dos 
Douradores”1432. Em Ursamaior, logo à partida, temos a indicação da hora, mas 
também do local, onde vai decorrer uma das acções principais: “Ao meio-dia e 
cinquenta e dois minutos de dezasseis de Julho de mil novecentos e noventa e seis, 
o rapaz transpõe a porta lateral da Faculdade de Ciências Médicas”1433. Quanto 
a Peregrinação de Barnabé das Índias, apesar de, contrariamente ao que temos 
vindo a descrever, não principiar com uma frase lapidar indicadora do local onde 
se desenrola a acção, discorrendo, ao invés, acerca do estado de idade avançada 
de Vasco da Gama, é toda ela um descritivo das aventuras e, naturalmente, dos 
vários locais por onde passaram os nossos destemidos marinheiros até chegarem 
à Índia. A propósito de Tocata para Dois Clarins, temos a mencionar o recuo que, 
a dada altura, se faz aos tempos remotos da formação do Reino, composto pelos 
povos que habitaram numa certa época a Península Ibérica, a saber: 

“Eram os Fenícios e os Gregos, os Cartagineses e os Romanos, os Vândalos e os 
Suevos, os Alanos e os Visigodos, os Árabes, por fim. De todos, por aqui e além, 
quedara uma impressão inapagável, no feitio de um lenço e no formato de um barco, 
no perfil de uma ânfora e no lavrado de um capitel, na ornamentação de uma bracelete 
ou de um peitoral de uma tiara, no mecanismo de uma azenha”1434.

Apesar da panóplia de exemplos que poderíamos citar a propósito desta 
matéria da origem de um povo arreigado a um dado local ser bastante fértil 
em variadas obras, elegemos a A Quinta das Virtudes o Romance de Lugar por 
excelência, pois é aqui que o escritor em apreço mais demoradamente se entretém 
a definir, com todo o detalhe e rigor, o local, as bases físicas, locativas, digamos 
assim, de onde emergirá a sua família. Esta grei acabará por ser representativa 
do povo lusíada e, como tal, ajudará a compreender o início da nossa Identidade. 
É, de facto, nesse espaço, amplamente descrito, que irá surgir uma tribo que, no 
fundo, constitui um relevante marco no âmbito do despertar da nacionalidade 
lusitana. Por isso, não podíamos concordar mais com Isabel Pires de Lima que, a 
propósito deste trabalho, exclama o seguinte: 

“A largas pinceladas e num sugestivo tom bíblico e hagiográfico, é evocado, nas 
primeiras páginas, um Portugal primordial, de um tempo genesíaco, prévio à sua 

1432  Idem, Boa Noite, Senhor Soares, p. 11.

1433  Idem, Ursamaior, p. 11.

1434  Idem, Tocata para Dois Clarins, pp. 109-110.
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própria constituição como nação, onde impera uma fertilíssima terra ancestral, mátria 
elementar de lôbregos povos, que darão compleição a uma família, a uma casa, a uma 
cidade, no fundo, a uma nação, acompanhando-a nós, depois, na dilacerante passagem 
do antigo regime para os tempos modernos”1435.

Como já se disse, este romance espelha efectivamente a reconstituição do 
nascimento de uma determinada localidade, do homem, de uma família, de uma 
cidade, de um povo, de Portugal e até, se quisermos ir mais longe, da humanidade. 
Imbuídos num espírito profusamente religioso, guerreiro, no fundo, de missão, 
este clã, em jeito de sinédoque, é representativo do povo português. Assim, pode 
dizer-se que a obra em apreço comporta “um mito fundador, na medida em que a 
Casa é uma representante simbólica para a família dos Meirelles: lugar de origem 
em que uma genealogia se reconhece e se projecta como imagem social”1436, cujo 
“ponto de partida de todo esse mecanismo, em que o romancista se assume como 
biógrafo que, por sua vez, se assume como romancista, num neobarroco jogo de 
espelhos da imaginação criadora, é o imaginário do lugar”1437.

Na realidade, em todos os capítulos desta obra podemos apreciar as mais 
interessantes informações locativas, mas é, sem dúvida, o primeiro, “São Tiago 
da Carreira”, aquele que concentra, com um detalhe inigualável, a demarcação 
territorial de onde emergirá a família, o povo, a nacionalidade da grei lusitana. 
Isto porque Mário Cláudio, logo à partida, apresenta e define exaustivamente o 
palco onde se desenrolará toda a história, percorrendo “um espaço e um tempo 
históricos bem definidos (mais precisamente: o Porto de meados do século XVIII 
a meados do século XIX)”1438. É neste local e espaço temporal que se abordarão 
as vivências, os amores e desamores que ocorrerão ao longo de várias gerações, 
alguns deles materializados em casamentos que poderão ser consultados no 

1435  Isabel Pires de Lima, “‘A Quinta das Virtudes’: a Utopia Inevitável”, in Jornal de Letras, 
Artes e Ideias, 31 de Dezembro de 1990, p. 12.

1436  António Guerreiro, “História, Mito, Memória”, in Expresso (cultura), 11 de Janeiro de 1991, 
p. 1.  

1437  Álvaro Manuel Machado Dicionário de Literatura Portuguesa, organização e direcção de 
Álvaro Manuel Machado, p. 130.

1438  António Guerreiro, “História, Mito, Memória”, in Expresso (cultura), p. 1.  
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quadro 2, ou seja, na árvore genealógica da família de Rui Manuel Pinto Barbot 
Costa1439. 

Posto isto, e como é compreensível, estamos em condições de apontar 
inúmeras marcas linguísticas de um discurso conforme às mais profundas raízes, 
a terra Mãe. Logo na primeira linha, que dá início à história das “Virtudes”, 
o autor lança o mote que servirá uma espécie de génesis das proveniências 
locativas, familiares e sócio-culturais “dos que haverão de dar começo à história 
desta Casa das Virtudes”1440. E, tal como já anunciámos, a descrição que Mário 
Cláudio faz dos cenários envolventes é tão preciosista e rica que chega mesmo a 
mergulhar nas mais primitivas entranhas, quer espaciais quer familiares e quer, 
inclusivamente, sócio-culturais, cujo historial será desenvolvido a posteriori. 

Voltando ao princípio, note-se que as primeiríssimas palavras deste 
romance são dirigidas ao espaço físico, sendo este, logo à partida, muito bem 
delimitado, senão vejamos: “por terras da naturalidade dos que haverão de dar 
começo à história desta Casa das Virtudes, queremos dizer, pelo que seria espaço 
de freguesia da São Tiago da Carreira, do alfoz de Santo Tirso”1441. Só depois de 
bem explanado o local é que nos deparamos com várias referências às gentes e 
seus modos de vida. Após ter focado, por mais do que uma vez, o “território”1442 
onde “retalham os três rios, o Ave e o Leça e o Vizela”1443, lança agora as “sementes 
dessa raça”1444 que “germinariam, atiradas de margem para margem, vogando até 
se engastarem no lodo das ínsuas, crescendo em culturas que amparavam o viver 
de tais primevos”1445. 

 Impõe-se, neste momento, a necessidade de darmos lugar a uma pequena 
reflexão sobre a sistemática menção à confluência de três rios. Em nossa opinião, 
a escolha do local, de onde partiria toda uma saga familiar, não foi de todo 
inocente. A insistência em referir os rios prende-se, ao que tudo indica, a uma 
função simbólica. Isto é, como se sabe, “água” significa “vida”, “fertilidade” 

1439  Note-se que esta árvore genealógica foi realizada com informações recolhidas dos três 
romances que deram origem à Trilogia da Árvore de Mário Cláudio, composta por A Quinta das 
Virtudes, Tocata para Dois Clarins e O Pórtico da Glória. 

1440  Mário Cláudio, A Quinta das Virtudes, p. 9.

1441  Idem, ibidem, p. 9. 

1442  Idem, ibidem, p. 10.

1443  Idem, ibidem, p. 10.

1444  Idem, ibidem, p. 10.

1445  Idem, ibidem, p. 10.
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e “pureza”1446. Com efeito, esta questão pode levar-nos muito mais longe, 
se pensarmos na importância que a água, mais concretamente o mar (“sobre 
aquele horizonte onde o mar principiava”1447), onde os ditos rios vão desaguar, 
tem tido ao longo da nossa História. No que diz respeito ao factor mar, a sua 
relevância para o país corresponde a um importante elemento estruturador da 
respectiva individualidade, “tanto mais que a identidade nacional pressupõe a sua 
sedimentação num dado lugar”1448, conforme destaca o historiador Alexandre Luís. 
Ora, no nosso caso, “a sua vizinhança define os limites de Portugal a ocidente e 
a sul, numa extensão que ultrapassa os 800 quilómetros”1449, banhando, portanto, 
toda a nossa costa, pelo que, sem surpresa, o país tem sido convidado a firmar a sua 
identidade junto e ligada ao mar. Isto equivale a dizer que este último, “além de 
operar como fonte de sustento, singra igualmente como um dos alicerces da nossa 
cultura. Marca, portanto, o modo de vida das nossas gentes, bem como as formas 
de expressão: a literatura, a arquitectura, a pintura, a música”1450. Em síntese, “o 
mar ajudou a fomentar a unificação, a sobrevivência e a individualidade da Nação 
Lusa. O Oceano elevou-se, no fundo, a ferramenta da portugalidade”1451.

De facto, os aspectos locativos e simbólicos, depois de devidamente 
concatenados, contribuem para a criação de uma conjuntura favorável à emergência 
e sedentarização de uma tribo ilustre, abastada e até mesmo pura. Semelhante 
alvura encontra, na religião, um poderoso sustento, dando-nos inclusive, a largas 
pinceladas, a noção de estarmos perante uma espécie de novo povo “eleito”. No 
fundo, ao que parece, tudo tem início com esta família, até mesmo este pormenor, 
amplamente explorado ao longo da História. 

Por outro lado, a par da relevância concedida à simbologia da água, não 
podemos, de todo, olvidar a importância da exploração cabalística do número 

1446  Jean Chevalier e Alain Gheerbrant, “Água”, in Dicionário dos Símbolos. Mitos, Sonhos, 
Costumes, Gestos, Formas, Figuras, Cores, Números, pp. 41-46.

1447  Mário Cláudio, A Quinta das Virtudes, p. 14.

1448  Alexandre António da Costa Luís, Na Rota do Império Português (da Formação da 
Nacionalidade ao Apogeu Imperial Manuelino), p. 101.

1449  Idem, ibidem, p. 101.

1450  Idem, ibidem, p. 101.

1451  Idem, ibidem, p. 101.
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“três”1452, na confluência dos rios. Como se sabe, trata-se, do ponto de vista 
religioso, de um número que indicia perfeição, afinal não esqueçamos que são 
três as figuras da Santíssima Trindade (o Pai, o Filho e o Espírito Santo). Mas, 
retomando a simbologia da “água”, reparamos que esta se encontra, n’A Quinta 
das Virtudes, intimamente relacionada com o “útero fertilíssimo” das mulheres 
que, ostentando “vastas ancas de jaspe”, favoreciam a capacidade de procriação. 
Vejamos, por conseguinte, o contexto em análise: 

“E continuavam fluindo aqueles três rios, o Ave e o Leça e o Vizela, reunidos num 
quarto, que o das potestades, por certo, haveria de ser. Nele mergulhavam seu útero 
fertilíssimo personagens femininas, de vastas ancas de jaspe, onde os limos mais 
delgados, que a ventania rasava, para toda a eternidade, ficariam verdejantes”1453. 

De resto, esta não é a primeira vez que encontramos Mário Cláudio a 
fazer referência quer à barriga da jovem mulher, como símbolo da fertilidade, 
do princípio da vida, quer à importância concedida à água. Neste último caso, 
reportamo-nos ao contexto “à beira-mar” abaixo exposto que, como se sabe, 
possui uma carga simbólica deveras sugestiva, prendendo-se à sedimentação e 
formação do homem, da humanidade e, por consequência, da nossa Identidade. 
Logo na primeira obra narrativa do escritor em estudo, podemos encontrar 
referências a todos estes aspectos, senão vejamos a seguinte passagem retirada da 
narrativa Um Verão Assim: 

“[…] sol sob que nossa juventude o sorriso fabrica antigamente verde sol barriga de 
mulher escassa mulher de que a vida brota extenuada cheia de susto, ‘vai ao sol vai 
procura teu nascer à beiramar bainha de estendidas águas vai na solidão vai aos dias 
misturada que neles se enovela na manhã vai quando é de ágata a esperança’”1454. 

Mas é também a partir do anti-herói Barnabé, enfeitiçado pela nativa que 
persegue incansavelmente, que temos eco de mais uma referência à barriga de 
mulher, neste caso concreto, nos seguintes moldes:

1452  Para mais informação sobre a relevância simbólica do número três, cf. Jean Chevalier e 
Alain Gheerbrant, “Três”, in Dicionário dos Símbolos. Mitos, Sonhos, Costumes, Gestos, Formas, 
Figuras, Cores, Números, pp. 654-657.

1453  Mário Cláudio, A Quinta das Virtudes, p. 12.

1454  Idem, Um Verão Assim, pp. 12-13.
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“E prostrando-se sem que o freio do pudor o repreendesse, e evocando a barriga da 
mulher que tão admirável e generosamente se lhe escancarara aflorou Barnabé o areal 
com a testa onde a juvenil madeixa se lhe descompunha, sem medo balbuciando, 
“bendito e louvado seja o Senhor de todas as criaturas!”1455.

E damos continuidade à perscrutação do nascimento de uma família, de 
uma localidade em A Quinta das Virtudes, mas não sem antes apreciarmos alguns 
elementos simbólicos com maior detalhe, como a capacidade purificadora das 
águas, a relevância do elemento divino e a exploração cabalística dos números 
três, cinco e sete, mas, desta feita, inscritos em Peregrinação de Barnabé das 
Índias. De facto, no capítulo “Os Loucos”, percebemos a inquietante necessidade 
de Barnabé purgar os comportamentos pecaminosos do passado: “E chegado 
de revolver a piscina de cinco pórticos de Bethesda, acolá se prendera o ente 
paradisíaco, a presidir à agitação das ondas que saram as chagas do espírito”1456. 
Assim, “buscando uma alternativa à sua arrastada podridão, consumindo-se na 
tessitura de um imenso sonho salvífico”1457, acaba por enfrentar os perigos e 
medos vários e embarcar na nau da descoberta. Na verdade, muito haveria para 
dizer acerca da função simbólica da água1458 que, como se sabe, representa a 
purificação, livrando-nos, pelo sacramento do baptismo, do pecado original, 
“pelas águas do baptismo nos convertêssemos”1459, mas tal caminho acabaria por 
nos desviar do cerne deste trabalho. Com efeito, é graças à entrega total do nosso 
grumete às águas turbulentas que esta personagem dá um novo rumo à sua vida. 
Deste modo, livrando-se paulatinamente das misérias e excessos do passado, inicia 
um processo de purificação: “E atirava Barnabé o olhar para o Atlântico que à sua 
frente se estirava, e pressentia que só dele haveria de lhe resultar a purificação 
da carne conspurcada, e que no vento respirara a saúde, e que no horizonte se 
situara a redenção”1460. Por isso mesmo, anseia pela partida. Isto é, crente no 
poder curativo das ondas do mar, “agitação das ondas que saram as chagas do 

1455  Idem, A Peregrinação de Barnabé das Índias, p. 187.

1456  Idem, ibidem, p. 114.

1457  Idem, ibidem, p. 84.

1458  Cf. Jean Chevalier e Alain Gheerbrant, “Água” in Dicionário dos Símbolos. Mitos, Sonhos, 
Costumes, Gestos, Formas, Figuras, Cores, Números, Lisboa, Teorema, d.l. 94, pp. 41-46.

1459  Mário Cláudio, Peregrinação de Barnabé das Índias, p. 79.

1460  Idem, ibidem, p. 86.
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espírito”1461, um “incalável desejo de abalar apodera-se-lhe das vísceras”1462. De 
facto, volvidas algumas páginas, constatamos que as suas aspirações não estavam 
erradas, visto que, após ter sobrevivido à tempestade que se abateu sobre a sua nau, 
no capítulo intitulado “Os Peixes”, Barnabé é contemplado com a visita de um 
libertador “anjo perfeitíssimo”1463 que converte este judeu ao cristianismo: “neste 
instante preciso terás sido maravilhosa e realmente baptizado”1464. E, como se viu, 
são inúmeras as referências simbólicas ao poder curativo da água que, neste caso 
concreto, livraram Barnabé do peso da falta. Mas existe ainda, na mesma obra, 
associada à “água”, uma alusão à relevância da “árvore”1465 e da entidade divina 
que nos comanda, senão vejamos: “[...] rompe aí uma árvore frondosíssima, a 
simbolizar a vida, crescendo à beira de uma linda fonte, à bênção do Senhor”1466.  
Para além destes símbolos que acabámos de observar, e continuando no domínio 
deste livro, Mário Cláudio recorre, igualmente, à exploração cabalística dos 
números cinco, sete e principalmente do três, predilecção, de resto, frisada pelo 
próprio escritor que afirma sentir “um fascínio irresistível pelo número três, daí 
as trilogias, os três capítulos, as três vozes”1467. Não esqueçamos que a sua obra 
conta com três trilogias, a saber: a Trilogia da Mão, a Trilogia das Constelações 
e a que, pelos motivos já expostos, propusemos apelidar-se de Trilogia da Árvore. 
E terminamos esta parte, mas não sem antes destacarmos, de entre uma panóplia 
imensa de possibilidades, os seguintes exemplos da relevância dos mencionados 
números: 

a)  Exemplos com três - “três físicos”, p. 33; “com três dias a açorda”, p. 
21; “consumindo três semanas”, p. 50; “casa dos três pisos”, p. 64; “trio de 
cachopos”, p. 56; “três sílabas”, p. 85; “três barcas”, p. 107; “três arcanjos”, p. 
107; “três companheiros”, p. 120; “três naus”, p. 154; “três camaradas robustos”, 
p. 174; “três léguas”, p. 192.

1461  Idem, ibidem, p. 114.

1462  Idem, ibidem, p. 86.

1463  Idem, ibidem, p. 173.

1464  Idem, ibidem, p. 174.

1465  Cf. Jean Chevalier e Alain Gheerbrant, “Árvore”, in Dicionário dos Símbolos. Mitos, Sonhos, 
Costumes, Gestos, Formas, Figuras, Cores, Números, pp. 88-92.

1466  Mário Cláudio, Peregrinação de Barnabé das Índias, p. 140. 

1467  Dina Gusmão, “Tenho um Fascínio pelo Número Três”, entrevista a Mário Cláudio, in 
Correio da Manhã, 06 de Fevereiro de 2009.
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b)  Exemplos com cinco - “cinco irmãos”, p. 75; “por cinco vezes”, p. 76; “cinco 
rios”, p. 130; “quinta pomba”, p. 258; “há cinco anos”, p. 275; “cinco pórticos”, 
p. 114; “as cinco chagas”, p. 107.

c)  Exemplos com sete - “sete cabeçorras de medo”, p. 22; “sétima jornada”, p. 151; 
“candelabro de sete velas”, p. 48; “aos sete da criação”, p. 127.

 Feito este parêntesis, voltamos à obra A Quinta das Virtudes. De facto, 
é na confluência dos três rios citados que haveria de surgir um povo forte e, 
ao mesmo tempo, dotado de alguma pureza e divindade; basta associarmos o 
significado do lexema “potestades” às simbologias do número “três” e da 
“água” para desvelarmos essa intenção. O elemento religioso constitui, de resto, 
um vector que granjeará uma crescente relevância, chegando mesmo a atingir 
o seu auge ao longo do capítulo segundo, intitulado “Um Capitão Barroco”. 
No entanto, logo nas primeiras páginas, verificamos que as terras que vão dar 
origem à família, para além de férteis fisicamente, encontram-se, de alguma 
forma, santificadas. O lugar está definitivamente enraizado num palco genuíno, 
puro e, ao que parece, santo. Mas ainda antes de chegarmos ao nascimento das 
localidades, aspecto amplamente documentado, detenhamos a nossa atenção no 
facto de o autor se dedicar a recuar uns bons séculos no tempo, apresentando os 
mais primitivos modos de vida dos antiquíssimos ascendentes das Virtudes: o 
homem da caverna. Assim, dedica-se aos tempos de “caça feroz, ao veado e ao 
urso, ao alce e ao lobo e à raposa”1468, mediante o manejamento de incipientes 
utensílios, que vão desde “acutilantes ou afiadas […] facas de basalto ou lanças 
de hematite”1469, dos “pesqueiros” que recolhiam do mar “tainhas e barbos 
e enguias, que estrebuchavam, num torvelinho, se acumulavam, inertes e 
estanhados, num cesto de vime entrançado”1470, chegando mesmo a descrever 
o merecido descanso parcial dos guerreiros que somente se “quedavam […] 
quando ia a noite avançada, besuntadíssimos da gordura da comida, à flamejante 
luz das fogueiras”1471. Todavia, permaneciam constantemente desconfiados e, 
por isso mesmo, mantinham-se “olhando atonitamente os arvoredos”1472 ou não 
estivessem eles na iminência de serem surpreendidos por algum ataque feroz de 
uma outra tribo ou de um qualquer animal esfomeado. Existem ainda referências 

1468  Mário Cláudio, A Quinta das Virtudes, p. 11.

1469  Idem, ibidem, p. 11.

1470  Idem, ibidem, p. 11.

1471  Idem, ibidem, p. 11.

1472  Idem, ibidem, p. 11.
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“à entrada de uma gruta”1473 que era, como se infere, o habitat natural deste povo 
primitivo. Para além das alusões às tarefas que os ocupavam diariamente como 
o pastorear do gado e a produção de cereais, temos igualmente eco dos severos 
ataques que este povo “primevo” ia inevitavelmente sofrendo, senão vejamos:

“[…] num tumulto de tinidos e de brados chusmas que vinham para tudo dizimar 
[…]. E derrubavam os calhaus sobrepostos a uma cobertura de colmo. Formavam-se 
e reformavam-se os agregados humanos […] de engenhosos cálculos de defesa e de 
promoção, de inesperados lapsos de paz que se introduziam”1474. 

Concomitantemente, é ainda mencionado mais um aspecto que nos dá 
conta da antiguidade deste povo. Reportamo-nos concretamente ao depósito 
de conchas, “concheiro”, no fundo, uma espécie de lixeira, onde os antigos 
colocavam os restos destes espécimes zoológicos que lhes serviam de alimento e, 
simultaneamente, de ornamento. 

Depois de cimentar bem o espaço, as origens e alguns costumes do 
povo sobre o qual se iria debruçar, Mário Cláudio dá-nos conta de um aspecto 
igualmente interessante e que, por sinal, é revelador de alguma evolução. 
Referimo-nos concretamente ao facto destes “primevos”1475, como o escritor em 
estudo lhes chama, dedicarem “a inteira atenção que possuíam, esmerando-se a 
desenhar, ao estilete”1476 motivos diversos, que representavam as famílias que 
ali habitavam, o que é indicador de uma tentativa de sedentarização, na medida 
em que se procede à marcação e defesa de um determinado território. Posto isto, 
dá-nos a sensação de que aqui nascia a tradição dos Brasões que as famílias 
nobres, tão orgulhosamente, ostentam nas suas moradias, uma vez que, na obra 
em apreço, temos a indicação de que “nas veigas arroteadas, pelas ribas dos três 
rios, apuravam-se os caracteres das famílias, e disso iam, sem saber, cobrando 
seu pundonor, ostentando nos combates, nos pactos de casamento, na emulação 
insinuada em seus produtos e presas”1477. Por outro lado, este mesmo contexto 
remete-nos ainda para a questão dos matrimónios arranjados entre as famílias e 
para as guerrilhas travadas como factor de soberania de um determinado povo 
sobre outro. Com efeito, tudo quanto é dito nestas primeiras páginas tem um 

1473  Idem, ibidem, p. 11.

1474  Idem, ibidem, p. 13.

1475  Idem, ibidem, p. 10.

1476  Idem, ibidem, p. 10.

1477  Idem, ibidem, pp. 11-12.
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sabor à origem, à forma como tudo começou, não só ao nível do espaço, das 
famílias, como também no que aos costumes e tendências diz respeito. Para mais, 
a dita proveniência tem um forte aroma a terra, de onde tudo deriva e aonde 
tudo retorna. Talvez, por esse motivo, Mário Cláudio tenha querido destacar esta 
marca do ponto de vista linguístico, virgulando, insistentemente, entre outros 
elementos sintácticos, os complementos circunstanciais de lugar, senão vejamos, 
a título de exemplo, os contextos que se seguem:

1) “[...] despedindo-se de sua mãe, Ilduara, não menos santa, a qual, até a porta de 
casa, de boa pedra autóctone, com uma cruz, no topo do telhado, lhe traria o farnel”1478.

2) “Era o pároco um tipo alto e volumoso, que se recostava, no cadeirão, com esse 
modo inteiriço, de espantalho”1479.

3)  “Se um rouxinol gorjeava, no quintal, transtornado com a visita dos dióspiros que, 
ao luar, pareciam gordas lanternas”1480.

Ao repararmos nestes fragmentos, facilmente nos apercebemos de que 
a colocação das vírgulas nos locais assinalados acaba por, do ponto de vista 
linguístico, ser excessiva e diríamos mesmo até desnecessária, assumindo, em 
nossa opinião, um valor meramente estilístico. Torna-se assim evidente a quase 
obsessão que Mário Cláudio nutre em delimitar, demarcar muito bem todos 
os pequenos filamentos, o que não causa estranheza, por se tratar de um autor, 
grosso modo, do particular, do único, do singular e que, em termos práticos, neste 
caso concreto, se materializa no destaque que confere a um elemento que se torna 
altamente precioso no seu discurso: a categoria da narrativa espaço. Mas veja-se 
ainda outro exemplo indicador da relevância do lugar pelo uso da vírgula, neste 
caso concreto, antes da relativa: “se historiará o trajecto desses aglomerados, 
que começavam por emergir da geológica matéria, se dispersavam e se 
extinguiam”1481. Desta forma, intensifica-se o conteúdo veiculado; isto é, o 
povo em causa aglomerava-se no mencionado espaço físico, certamente porque 
existiam condições geográficas favoráveis. 

1478  Idem, ibidem, p. 9, negrito nosso.

1479  Idem, ibidem, p. 189, negrito nosso.

1480  Idem, ibidem, p. 20, negrito nosso.

1481  Idem, ibidem, p. 13, negrito nosso. 
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E, dando continuidade à história das Virtudes, eis que finalmente surgem as 
localidades, “as localidades se cristalizavam”1482, emergindo, desta feita, “aquela 
que seria cristianizada com o topónimo, ele mesmo protector, de São Tiago da 
Carreira, arrimada a uma encosta”1483. Esta frase, para além de nos dar conta 
da consolidação de uma localização, revela-nos, de igual modo, a estratégica 
posição geográfica de que dispunha, posto que se encontrava “arrimada a uma 
encosta”1484. Não menos importante do que isto é a indicação de que a terra em 
causa havia sido, logo à partida, bafejada pela sorte, posto que fora apadrinhada 
por um topónimo cristão. Tal facto acabaria por determinar, irreversivelmente, 
os altos desígnios que agora se instalavam naquela localidade de seu nome “São 
Tiago da Carreira”. 

Após esta explicação, Mário Cláudio volta-se para a caracterização, ainda 
que a largas pinceladas, física e algo psicológica, da estirpe que habitava aquela 
aldeia considerada “única e vária”1485, na medida em que era composta por 
“estranhos meninos, alourados e de um moreno mate”1486. Tal contraste é um 
indicador quer da miscigenação daquelas gentes ancestrais, que efectivamente 
ocorreu, quer do constante jogo dos opostos tão ao gosto claudiano, já trabalhado 
no capítulo quarto desta obra. Ademais, são ainda considerados “povos de 
louca fantasia […] bem ligados, em geral, aos sítios donde provinham”1487. Tal 
afirmação reitera, de certa forma, além de uma dose considerável de persistência, 
o sentimento telúrico destas gentes, ratificando a relevância imprimida neste 
romance à categoria da narrativa espaço.

Mas eis que o autor volta a destacar o “espaço a que calhara, depois, a 
designação de São Tiago da Carreira”1488, reportando-se, desta feita, às invasões 
do poderoso povo romano e consequentes influências. É neste momento que nos 
dá a sensação de retomar a história iniciada nas primeiras linhas da obra. Isto 
porque nelas Mário Cláudio menciona as andanças do taumaturgo de seu nome 

1482  Idem, ibidem, p. 12.

1483  Idem, ibidem, p. 12.

1484  Idem, ibidem, p. 12.

1485  Idem, ibidem, p. 13.

1486  Idem, ibidem, p. 12.

1487  Idem, ibidem, pp. 12-13.

1488  Idem, ibidem, p. 13.
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São Rosendo, “que os manuscritos referem como ‘episcopus dumiensis’”1489, ou 
seja, “magistrado romano que tinha por função inspeccionar uma circunscrição 
territorial chamada diocese”1490. De facto, os ascendentes das Virtudes não 
escaparam à supremacia do poder romano. Daí que ouçamos “o tropel dos 
que iam chegando, em cavalgada, transportando as torrentes, num impulso, 
decepando as ramagens, […] destroçando a resistência de alguma guerrilha que, 
no percurso, se houvesse emboscado”1491. Era, efectivamente, essa poderosa 
“marcha das legiões”1492 que ia modificando o espaço, “traçando pontes e 
edificando fortins”1493. Não satisfeitos com as conquistas, demarcavam ainda “a 
extensão que reivindicavam, atribuíam-lhe uma graça de vogais restolhantes, 
em seu agreste e barbárico linguajar”1494. Isto é, para além de deixarem marcas 
palpáveis no espaço físico, manifestavam ainda a sua influência ao nível 
linguístico, baptizando as suas aquisições com topónimos romanos. E isto tudo 
serve o propósito de Mário Cláudio esclarecer que o primeiro nome atribuído ao 
espaço original da família das Virtudes, apesar de transitório, fora de influência 
romana, a saber: “São Tiago de Vermoim”1495, “que se converteria, mais tarde, em 
São Tiago da Carreira”1496. Não obstante, e como se compreende, não é simples 
a tarefa de historiar “o trajecto desses aglomerados, que começavam por emergir 
da geológica matéria”1497, já que facilmente “se dispersavam e se extinguiam, 
largando uma memória vaga ou resquício nenhum”1498.

E poderíamos continuar esta análise minuciosa, efectuando o registo 
de múltiplos topónimos e de outros elementos locativos, no entanto, parece-
nos que ficou suficientemente claro que A Quinta das Virtudes é, sem dúvida, 
o Romance de Lugar por excelência de Mário Cláudio. Embora esta temática 

1489  Idem, ibidem, p. 9.

1490  Dicionário das Ciências da Academia. Dicionário da Língua Portuguesa Contemporânea da 
Academia das Ciências de Lisboa, orientação de João Malaca Casteleiro, vol. I, p. 1466.

1491  Mário Cláudio, A Quinta das Virtudes, p. 14.

1492  Idem, ibidem, p. 14.

1493  Idem, ibidem, p. 14.

1494  Idem, ibidem, p. 14.

1495  Idem, ibidem, p. 14.

1496  Idem, ibidem, p. 14.

1497  Idem, ibidem, p. 13. 

1498  Idem, ibidem, p. 13. 
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seja muito recorrente noutras obras é, efectivamente, nesta, como acabámos de 
comprovar, que se tecem as mais recuadas considerações, chegando mesmo a 
remontar às práticas vivenciais do próprio homem da caverna. Com efeito, 
“antes de ser plasmada numa construção romanesca, a história de uma família 
implica desde logo um processo que actualiza as categorias do espaço, do 
tempo e das personagens”1499. Temos de convir que todos estes elementos 
foram detalhadamente desenvolvidos n’A Quinta das Virtudes, a saber: o tempo 
conta inclusive com referências pormenorizadas às Histórias pessoal, regional 
e nacional; as personagens, de onde resulta a árvore genealógica apresentada 
no próximo subcapítulo, relacionam-se, grosso modo, com os antepassados 
familiares de Mário Cláudio e o espaço, primeiramente, a definição rigorosa do 
sítio onde nasceu esta família e, ao longo da obra, a menção a variadíssimos 
locais onde as personagens se vão movendo, finalizando com um interessante 
périplo por vários lugares portuenses, como teremos oportunidade de verificar.

Em suma, Mário Cláudio considerou oportuno definir com rigor o cenário 
original da família que vai construir a Casa que, por sinal, dará abrigo aos seus 
antepassados, tornando-se o espaço, por excelência, onde se desenrolam acções 
importantes para o futuro de Portugal e dos portugueses. Tudo isto, refira-se, é 
feito em prol da caracterização da personalidade, da identidade do povo lusitano. 
Veja-se a opinião de António Guerreiro sobre esta mesma obra: 

“[…] a metáfora da árvore para definir a Casa coloca-a assim num plano religioso e faz 
de uma genealogia e da forma como ela se enraíza num território, numa pátria. Deste 
modo, a Casa será também, no seu fechamento e totalidade, a metáfora de um país. 
A sua decadência projecta-se directamente num destino nacional, como ficará bem 
explícito no final do romance”1500.

Este estudioso reporta-se certamente à derradeira frase desta portentosa 
narrativa. Apresentamos, em seguida, uma passagem exemplificativa, a qual, de 
resto, dada a sua poderosa carga significativa, já tivemos oportunidade de citar 
em outras ocasiões, a propósito de diferentes matérias: 

“E é, para além destes títeres, o retábulo escangalhado, de cantaria cinzenta e de talha 
dourada, de ferros e de telhas e de vidros, onde uma Quinta, entre bruma e sépia, 
se destaca. E já nem apura João Pinto de Azevedo Meirelles, por fim, a que nação 

1499  António Guerreiro, “História, Mito, Memória”, in Expresso (cultura), 11 de Janeiro de 1991, 
p. 1.  

1500  Idem, ibidem, p. 1.  
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pertence, se à de aqui, se à de ali ou se à de além, se à de ontem, se à de hoje ou se à de 
amanhã, pois que fora tudo sempre e sempre, uma Cidade estranha, fora tudo, sempre, 
uma estranha Casa”1501.

Por outro lado, Urbano Tavares Rodrigues explica que A Quinta das 
Virtudes, como romance de grande fôlego que é, acabou por cruzar, sem grande 
esforço, os seguintes aspectos:  

“[…] o andamento próprio da narração dilatada como a respiração do tempo contínuo 
e, por vezes, até a duração repetitiva das horas (as de Clara de Azevedo Meirelles) e os 
locais objectivos, jardins ou vielas da cidade por onde os aborrecimentos, os afectos, 
as nostalgias, as ambições perpassam e se cruzam”1502.

Para finalizarmos com chave de ouro, e fazendo jus ao título do presente 
subcapítulo, atentemos nas derradeiras páginas desta obra, posto que, na 
peugada de João Pinto de Azevedo Meirelles, empreendemos um pequeno 
périplo, revisitando certos espaços portuenses, culminado com o regresso à 
Rua do Calvário. Assim, tendo como ponto de partida “a Rua das Taipas e a 
Rua de Belmonte”1503, passa pelo “Largo de São Domingos”1504, depara-se com 
“a embocadura da Rua das Flores”1505 (olhando para a fachada do convento de 
São Bento de Avé-Maria), “trespassa João as portadas dos Congregados”1506, 
retoma, em sentido contrário, a rota de há pouco e passa “através do largo de São 
Bento das Freiras, da Rua das Flores e do Largo de São Domingos, assomando 
à Rua Nova de São João, acabando por ingressar na Ribeira”1507. Depois, circula 
junto à “margem de Gaia. Atravessa a ponte pênsil”1508, “passa diante das caves 

1501  Mário Cláudio, A Quinta das Virtudes, p. 377.

1502  Urbano Tavares Rodrigues, “A Quinta das Virtudes. Mário Cláudio e o Romance de Grande 
Fôlego”, in Jornal de Letras e Letras (Crítica/Ensaio), 2 de Janeiro de 1991.

1503  Mário Cláudio, A Quinta das Virtudes, p. 367.

1504  Idem, ibidem, p. 367.

1505  Idem, ibidem, p. 368.

1506  Idem, ibidem, p. 369.

1507  Idem, ibidem, p. 371.

1508  Idem, ibidem, p. 373.
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vinícolas [...]. Sobe o bairro de Miragaia”1509 e, finalmente, “retrocede João até 
sua residência na Rua do Calvário, nos interstícios do Porto”1510.

3. OS GRAUS DO ESTILO1511: OS STILUS GRAUIS, MEDIOCRIS E 
HUMILIS NA OBRA NARRATIVA DE MÁRIO CLÁUDIO 

Agustina Bessa Luís, a propósito da relevância que um qualquer criador 
literário concede à História, explica que “às vezes, se não sempre, há um momento 
excêntrico na vida do ficcionista: é quando se interessa pela História. Momento 
de certa desilusão que confina com o comportamento utopista”1512. Na realidade, 
no que diz respeito aos textos claudianos, assume-se o passado como um objecto 
privilegiado do conhecimento: 

“[…] próximo ou remoto; individual ou cultural. O sujeito de enunciação, de 
características reiteradamente líricas, adquire assim um estatuto de ubiquidade 
e atemporalidade, que lhe permite convocar ‘os seres que marcaram o tempo’ e 
presentificá-los, pela sobreposição do acto de escrita ao acto de rememoração”1513. 

Pierrette e Gerard Chalender acreditam mesmo que, “através dos odores 
que não interessam, em si mesmos, ao autor [Mário Cláudio], é o passado de uma 
certa humanidade que ressurge. E esse passado – essa cultura das origens – é o 
fim último visado pela estética antropológica do escritor”1514. Não esqueçamos, 
no entanto, que este gosto pela História assume, na obra claudiana, contornos um 
pouco diferentes do que era preconizado no tempo do romantismo, posto que, 
como já se disse, incorpora igualmente certos laivos pós-modernistas. De resto, 

1509  Idem, ibidem, p. 373.

1510  Idem, ibidem, p. 376.

1511  A propósito dos “graus do estilo”, cf. Gabriel Magalhães, “O Romance como Utopia. Notas 
de um Percurso Claudiano”, pp. 6-7. 

1512  Agustina Bessa-Luís, “D. Sebastião – O Pícaro e o Heróico”, in Contemplação Carinhosa da 
Angústia, Lisboa, Guimarães Editores, 2000, p. 229.

1513  Maria João Reynaud, “Mário Cláudio: a Memória em Escrita”, in Jornal Letras e Letras, 
Novembro, p. 12.

1514  Pierrette e Gerard Chalender, in Mário Cláudio. 30 Anos de Trabalho Literário (1969-1999), 
p. 29, acrescento nosso.
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atentemos na opinião de João de Melo que, acerca dessa busca compromentida da 
identidade pelos autores contemporâneos, escreve o seguinte: 

“Nós, escritores surgidos na cena literária portuguesa nos anos 80 do século XX, 
fizemos como os românticos: interrogámos a nossa Portugalidade pela via do 
«escrevivo», sim; mas mais e melhor ainda pela ficção histórica, pelo realismo etno-
fantástico, pela dialéctica do rural com o urbano, pela interrogação e pela angústia 
existencial de um país em crise de independência face ao seu passado colonial, à 
desmontagem histórica da guerra e da descolonização e a sua absoluta não-identidade 
europeia. Tentei eu próprio, como tantos outros o fizeram, indagá-lo nestas múltiplas 
vertentes: escrevendo sobre a guerra, a Europa, “a estranheza ibérica” de dois países 
vizinhos que, ao fim e ao cabo, não se conhecem e pouco se estimam”1515.

Como já ficou bem explícito, também Mário Cláudio pretende abraçar a 
identidade lusa, escrevendo, para o efeito, sobre as suas gentes, isto, naturalmente, 
sem nunca perder de vista o contexto histórico, geográfico e cultural onde estes se 
movem. E são precisamente os aspectos que acabámos de enunciar que actualiza 
magistralmente na sua escrita: biografando diferentes personalidades lusíadas, 
Mário Cláudio faz emergir esse riquíssimo espólio histórico-cultural de que 
dispomos no nosso país. De facto, ao percorrermos a obra claudiana, deparamo-
nos com uma autêntica galeria de biografados. E, no empreendimento de tal 
tarefa, o escritor em estudo manuseia, com entusiasmo, as fontes, os registos 
documentais, evidentemente que por vezes autênticos, outras inventados, outras 
ainda interpretados ao sabor da melodia ficcional. Atentemos nas palavras de 
Carlos Jorge que apresenta este assunto do seguinte modo: 

“[…] tendo em conta um maior ou menor grau de veracidade histórica, são documentos a 
partir dos quais o discurso poético se desenvolve para interrogar sentidos da existência, 
dimensionar a problemática do humano enquanto sistema de tensões representadas 
como verosímeis – desde as personagens que indiscutivelmente viveram em épocas 
transactas (Amadeo de Souza-Cardoso, Rosa Ramalho, Guilhermina Suggia, Vasco 
da Gama, Eça de Queirós), ou ainda estarão vivas (algumas que coexistiram com as 
personagens historicamente mais recentes, como o estudante que matou a namorada, no 
Porto, em 1994, designado por Henrique, em Ursamaior), até às que são ‘autênticas’ na 
história familiar de Rui Barbot Costa, e que Mário Cláudio, personagem autoral de Rui 

1515  João de Melo, “O Ponto de Vista da Hispanidade”, in Representações da Portugalidade,  
p. 270. 
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Barbot Costa, transfigura quando as ficciona, dando-lhes novos nomes e construindo 
um verdadeiro palimpsesto sobre a árvore genealógica constante em registos civis”1516.

Em suma, Carlos Jorge considera curioso que as obras claudianas se 
especializem “quase sempre na prospecção do passado, em devaneio que procura 
reconstruir a vida como sonho, a partir de dados que na crónica são factos”1517. 
Com efeito, o gosto que nutre pelo tempo pretérito e que, de resto, é bem visível 
ao longo de toda a sua obra, até ao nível linguístico, tem razão de ser devido 
à profundidade temática que o autor em destaque deseja atingir. Por um lado, 
em jeito de radiografia da portugalidade, apresenta factos históricos grandiosos 
do nosso percurso cultural, envolvendo, como seria de esperar, várias formas de 
arte; por outro lado, percebemos alguma perturbação relativamente ao rumo que 
a identidade de um povo outrora tão elevado está a seguir. Na realidade, insurge- 
-se, a dada altura, contra a mudança de paradigma da estima pelos valores 
tradicionais, daí recorrer insistentemente a temas como, por exemplo, podemos 
encontrar em Gémeos, onde aponta o dedo à falta de cuidado e de carinho para 
com a terceira idade e à idolatria exacerbada dos jovens. Concomitantemente, 
preocupa-o ainda a iminência de uma eventual desnacionalização, causada pela 
globalização em curso, temendo que esta última acabe por, de alguma forma, pôr 
em cheque alguns aspectos da identidade dos povos em geral e da lusitana em 
concreto. 

Posto isto, voltamos ao tema central deste terceiro subcapítulo. Sabendo 
de antemão que as obras destacadas na introdução, apesar de possuírem elos de 
ligação entre si e, como tal, características comuns, não se encontram todas ao 
mesmo nível, ou seja, umas envergam uma matriz mais simples, outras, por sua 
vez, revestem-se de uma essência mais rebuscada, pareceu-nos, por conseguinte, 
que faria todo o sentido levarmos a cabo uma proposta de catalogação, por assim 
dizer, sob a alçada do critério da relevância artística e da amplitude temporal 
(histórica) abrangida. Ou seja, conforme nota Gabriel Magalhães, a densidade 
e grandiosidade do estilo claudiano são directamente proporcionais à densidade 
artística do tema e ao espectro temporal da matéria narrada1518. Por isso mesmo, 

1516  Carlos J. F. Jorge, “Os Quadros da Crónica ou a História Segundo o Romancista”, pp. 207- 
-208.

1517  Idem, ibidem, p. 206.

1518  Cf. Gabriel Magalhães, “O Romance como Utopia. Notas de um Percurso Claudiano”, p. 6.
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quanto maior é o tempo histórico tratado e a componente artística trabalhada mais 
denso e rico se torna o estilo claudiano. 

Como tal, servindo-nos de suporte ou até mesmo de inspiração quer 
o citado artigo de Gabriel Magalhães1519 quer a mencionada Rota Virgilii que 
reflecte a ligação de uma taxionomia hierárquico-axiológica dos estilos (stilus 
humilis, stilus mediocris e stilus grauis) com algumas das obras do autor da 
Eneida, apresentamos, já em seguida (quadro 1), uma proposta de arrumação 
de seis trabalhos de Mário Cláudio, estipulando uma correspondência entre os 
romances mais profusamente estudados e os três estilos acima mencionados. Em 
termos práticos, o stilus grauis corresponde ao estilo grandioso, assumindo a 
posição de grau 1; o stilus mediocris corresponde ao estilo intermédio, assumindo 
a posição de grau 2; o stilus humilis corresponde ao estilo, não diremos humilde, 
mas menos apurado, pelo menos à luz dos critérios estipulados, assumindo a 
posição de grau 3.

Note-se, no entanto, que não se trata de uma missão simples, até porque o 
escritor em causa nutre uma predilecção pelo estilo misturado, o que, naturalmente, 
dificulta este labor que intentamos levar a cabo. De qualquer modo, parece-nos 
que vale a pena corrermos o risco, pois entendemos que, apesar dos factores de 
aproximação entre as várias obras que temos vindo a estudar, existem, igualmente, 
aspectos que as singularizam. Não obstante, temos de compreender que um 
trabalho desta natureza exige alguma capacidade de síntese, pelo que, como é 
óbvio e natural, daremos uma perspectiva geral dos aspectos já mencionados, 
recolhendo, para o efeito, apenas alguns elementos mais marcantes. 

Assim, do quadro que apresentamos de imediato consta a proposta de 
catalogação, com base nas características atrás descritas, seguindo-se, nas 
próximas páginas, as devidas justificações.  

1519  Cf. idem, ibidem, pp. 6-7.
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OS GRAUS DO ESTILO: STILUS GRAUIS, MEDIOCRIS E HUMILIS1520

Stilus Grauis (grau 1)
A Quinta das Virtudes
Tocata para Dois Clarins
Peregrinação de Barnabé das Índias

Stilus Mediocris (grau 2) Amadeo (o estilo do discurso do diário é de grau 
3, mas o do narrador é de grau1). 

Stilus Humilis (grau 3) Boa Noite, Senhor Soares
Ursamaior

Quadro 1

3.1. STILUS GRAUIS (GRAU 1)
3.1.1. A Quinta das Virtudes

Perscrutando as vitórias e fracassos, os amores e desamores de uma casa 
senhorial do Porto, actual Cooperativa da Árvore1521, e seus arredores, desde 1757, 
aquando da sua fundação, até 1853, data do padecimento da rainha D. Maria 
II, abordando, por conseguinte, um período fulcral da História do romantismo 
português e portuense que remonta às invasões francesas, às lutas liberais, ao 
comércio do vinho do Porto, passando pela revolta da Maria da Fonte e pelas 

1520  Como já tivemos oportunidade de referir, adoptámos, na senda de Virgílio, esta terminologia. 
No entanto, também já explicámos que não aplicamos os conceitos da mesma forma (note-se que 
a descrição dessa utilização vem apresentada no capítulo primeiro, pelo que nos escusamos de 
aqui voltar a referi-la). Quando nos reportamos a estes termos, entendemo-los como grandioso 
(grauis), médio (mediocris) e humilde (humilis). Note-se ainda que temos consciência de que 
as obras que estudámos são híbridas e, como tal, oferecem algumas dificuldades na hora de as 
catalogar. Vejamos, por exemplo, o caso de Amadeo, cujo estilo do diário é de grau 1, ao passo que 
o do narrador já é de grau 3. Como tal, deixamos aqui bem claro que se trata tão-somente de uma 
humilde proposta que aponta determinadas direcções. 

1521  Para mais informações sobre a Cooperativa da Árvore, consultar Cooperativa de Actividades 
Artísticas, C.R.L., disponível em http://www.arvorecoop.pt/index1.php [acedido a 01-03-2012].
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primeiras tentativas de industrialização1522, Mário Cláudio entrecruza, num 
expedito jogo que por sistema cultiva, ficção e História. Com efeito, somos, 
nesta obra, colocados perante as histórias particulares, reais e fictícias, dos 
seus próprios ascendentes familiares1523 e de outras personagens com as quais 
se relacionam; tudo isto fortemente aromatizado com uma enorme pitada do 
inolvidável condimento História.

Concordamos, pois, com Carlos Jorge quando diz que este trabalho é 
“o mais romanesco dos romances de Mário Cláudio, não só pelo ambiente 
oitocentista que nele mima o género da sua época ‘clássica’, como pelos esboços 
de intrigas amorosas e de percursos vitais representados”1524. Em nossa opinião, 
trata-se, naturalmente no âmbito do grupo que propomos, da narrativa mais 
profunda de Mário Cláudio1525, onde, para além das características que estiveram 
na base desta catalogação, ou seja, os espectros temporal (histórico) e cultural, 
confluem todos os elementos que temos vindo a estudar como o preciosismo da 
palavra, o ritmo cadenciado da frase, o relato das biografias, o controlo total do 
decurso dos acontecimentos, os laivos pós-modernistas e clássicos, embora com 
maior incidência destes últimos, as misturas entre o aristocrático e o popular, 
o estrangeiro e o português, o arcaísmo e o neologismo. A fim de procedermos 
à recolha que nos propusemos levar a cabo, detenhamos a nossa atenção nas 
componentes História e cultura, tendo, como ponto de partida, os marcos 
históricos atrás elencados.

Posto isto, atentemos no capítulo “Os Franceses”, uma vez que que nos dá 
efectivamente conta da agressividade das invasões francesas no nosso país, suas 
implicações no quotidiano dos portuenses e, particularizando, no das personagens 
afectas à Casa. Logo nas primeiras páginas deste capítulo, depois de algumas 
evoluções na história fictícia, somos conduzidos a apreciar as investidas militares 
contra Portugal, o Porto e a Casa das Virtudes:

1522  Cf. Álvaro Manuel Machado, Dicionário de Literatura Portuguesa, p. 131.

1523  Visto que concretamente nesta obra assistimos a um verdadeiro desfile de personagens e 
gerações, entendemos que, para uma maior inteligibilidade das nossas achegas, seria valiosa a 
apresentação da árvore genealógica dos ascendentes de Rui Manuel Barbot Costa, feita com base 
na Trilogia da Árvore. 

1524  Carlos J. F. Jorge, “Os Quadros da Crónica ou a História Segundo o Romancista”, in 
Colóquio/Letras, Recensões Críticas, n.º 161-162, p. 209. 

1525  Na realidade, apesar de o grau 1 incluir três as obras, consideramos que A Quinta das 
Virtudes, abarcando um dilatado período histórico-cultural, se encontra num patamar um pouco 
acima das outras duas.
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“Em finais de Março de mil oitocentos e nove, o exército do general Soult, duque da 
Dalmácia, empreenderia sua deslocação, contra o Porto, em três colunas, das quais 
uma, composta pelas divisões Francheschi e de Mermet, haveria de progredir, muito 
afoitamente, pela estrada de Guimarães e de Santo Tirso”1526. 

Quanto à falta de unidade nacional, que lesou gravemente a resistência 
portuguesa, é vertida da seguinte forma: 

 “[…] na mesma desordem, reunia o general Beresford, marechal-comandante do 
Exército Português, dados do seu relatório que haveria de rezar. A grande cidade do 
Porto, defendida por vinte e quatro mil homens, com trincheiras e redutos, [...] sucumbiu 
facilmente a um inimigo de pouco mais de metade do número de sua guarnição [...]. 
‘E tudo isto porque o inimigo tinha conseguido [...] fazer nascer a desconfiança e a 
desunião, entre o povo e os seus partidaristas”1527. 

Mas Mário Cláudio dá-nos ainda a conhecer os procedimentos bárbaros 
que aquele “monte de selvagens fardados”1528 cometeu contra o povo português, 
espalhando o pânico e a consternação. Com efeito, relata actos que vão desde 
a pilhagem, a destruição massiva, “ao cabo de um cordão de ermas aldeolas 
carbonizadas e fumegantes”1529, até à violação de mulheres, apresentando como 
vítima representativa desta conduta ignóbil, Cândida Branca, a amante do Doutor 
Manuel Joaquim Lambrout1530.

Também no capítulo “Uma Cidade Dividida” as referências históricas 
abundam. Neste caso particular, tomamos conhecimento da guerra civil que se 
instalou no nosso país, tendo sido, como muito bem explica João à sua esposa, 
alimentada por duas facções; os liberais e os absolutistas, senão vejamos: 

“‘Quando morreu aquele pobre diabo do Dom João VI, que garantiam que fora 
envenenado, com umas laranjas que merendara, encontravam-se formadas, já, as 
duas correntes de opinião. Estava a primeira representada pelo príncipe mais velho, o 
imperador do Brasil, o Dom Pedro, e a outra pelo Dom Miguel”1531. 

1526  Mário Cláudio, A Quinta das Virtudes, p. 122.

1527  Idem, ibidem, p. 127.

1528  Idem, ibidem, p. 128.

1529  Idem, ibidem, p. 124.

1530  Cf. idem, ibidem, p. 131.

1531  Idem, ibidem, p. 235.
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E continua a ser pela voz de João que sabemos dos pormenores deste 
confronto. Por um lado, “propugnava o Dom Pedro que o povo merecia as maiores 
liberdades, enquanto o Dom Miguel era adepto do conceito de que o soberano é 
que deveria deter os poderes absolutos”1532. Com efeito, o narrador em primeira 
pessoa acrescenta ainda que, “fracassada a tentativa de uma sedição, no norte 
de Portugal, as tropas liberais, comandadas pelo brigadeiro Pizarro, eram uma 
matilha horripilante, de andrajosos fugitivos”1533. Retomando o discurso, João 
afirma, com toda a confiança, que D. Pedro IV havia desembarcado as várias 
fragatas na Praia do Pampelido, para além de Leça da Palmeira, sendo que a sua 
armada cumpria o intuito de libertar o reino da tirania miguelista:

“Rainha de Portugal e Dona Maria Segunda, pelas escunas Eugénia, Terceira, 
Coquette, Faial, Graciosa, Esperança, Prudência e São Bernardo, pelo brigue-escuna 
Liberal, pela galera Amélia, onde viajava o mesmo Senhor Dom Pedro I, imperador 
do Brasil, pelo brigue Conde de Vila Flor, pelo vapor Superb e pela barca Regência de 
Portugal”1534. 

Como se infere dos contextos observados, é a luxúria do pormenor que 
abunda em cada descrição que Mário Cláudio faz. Nada foge ao seu olhar atento 
e perspicaz: nem as meras descrições decorativas nem, por mais conhecimento 
que isso implique, os detalhes históricos marcantes. A propósito da exploração 
esmiuçada do mais ínfimo detalhe, Urbano Tavares Rodrigues afiança que 
“a Coimbra estudantil e burguesa tão pouco escapa à observação do narrador, 
quando este, sempre exaustivo e artístico no pormenor, centra o foco narrativo em 
João Pinto de Azevedo Meirelles”1535, o orador que nos tem vindo a esclarecer, 
com tanta vivacidade, acerca de alguns factos históricos de grande monta.

Quanto às referências ao tão emblemático vinho do Porto, destacamos uma 
que se situa a cinco páginas do final do romance, devido à volúpia da descrição que 
tem a particularidade de nos despertar os sentidos. De facto, fazendo um périplo 
por variadíssimos lugares portuenses, João passa diante das caves vinícolas, 
comunicando ao narrador que, por sua vez, partilha connosco, devotos leitores, 
o que os embriagados sentidos daquela personagem apreenderam, usando, para 

1532  Idem, ibidem, p. 235.

1533  Idem, ibidem, p. 242.

1534  Idem, ibidem, p. 246.

1535  Urbano Tavares Rodrigues, “A Quinta das Virtudes. Mário Cláudio e o Romance de Grande 
Fôlego”, in Jornal de Letras e Letras (Crítica/Ensaio), 2 de Janeiro de 1991.
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tal, uma empolgante e, diríamos mesmo, perifrástica descrição, senão vejamos: 
“Passa diante das caves vinícolas, donde o atinge o aromático suspiro, resultante 
da simbiose do mosto e do húmus, num abandono de orgia palatina, em que se 
esticassem, sobre o veludo coçado, preguiçosas bacantes ficcionais”1536. E é através 
dos olhos de Joana Maria Mavigné, embora ainda jovem, mas já interessada nos 
mais variadíssimos assuntos de foro social, cultural, histórico, que nos deparamos 
com outra interessante menção ao comércio do néctar do Porto. Encontramo-la, 
por conseguinte, com apenas “dezanove primaveras, a preleccionar, numa voz 
abafada, sobre o período de cave aconselhável, com vista a transformar o vinho 
do Porto numa dádiva dos deuses, ou sobre os méritos inexcedíveis da famosa 
colheita de mil setecentos e noventa e sete”1537. É também pela sua boca que 
ouvimos uma outra referência histórica de relevo considerável, pois trata-se da 
polémica Maria da Fonte. Depois de tanto ouvir falar nos Cabrais, nos decretos 
e na mencionada revolta, surpreendendo “uma pandilha de amigos e família”1538, 
exclama: “Se eu fosse a Maria da Fonte, ou a gentalha que a segue, procuraria 
sepultar os mortos, nas igrejas, em vez de continuar, aos guinchos, a requerer o 
obséquio de me darem esse direito”1539. Tanto a marcou este assunto que a vemos, 
anos mais tarde, já casada e a residir na Rua do Calvário, disposta a tocar o 
“triunfal Hino da Maria da Fonte”1540. Mas, por outro lado, podemos igualmente 
encontrar elementos que nos indiciam as primeiras tentativas de industrialização, 
desta feita, com a ajuda de outra relevante personagem feminina, Francisca Clara, 
senão vejamos:

 “[…] diante de quem quer que sugerisse uma inadequação ou uma violência, na 
política do Primeiro-Ministro, aplaudia ela a forma como lidara com a aristocracia, 
tacitamente se autoclassificando, assim, de vergôntea da fidalguia menor. Gabando-lhe 
a determinação e a oportunidade, com que fomentara ele as indústrias e estimulara a 
lavoura, surgia a viúva da Quinta das Virtudes, quase, naquelas reuniões hebdomadárias, 
como titular de um salão pensante, propugnando uma ideia de cultura inseparável da 
mais robusta e eficaz razão pragmática”1541. 

1536  Mário Cláudio, A Quinta das Virtudes, p. 373

1537  Idem, ibidem, p. 196.

1538  Idem, ibidem, p. 196.

1539  Idem, ibidem, p. 197.

1540  Idem, ibidem, p. 292.

1541  Idem, ibidem, p. 75.
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Nas linhas seguintes, dá-se continuidade aos aspectos relevantes da vida 
da História de Portugal, e até da Europa, com a referência à Revolução Francesa, 
mais concretamente à revolta jacobina, reclamante de um governo popular, 
que levou à morte o rei Luís XVI: “interditos em face do que se lhes afigurava 
conversa jacobina, mas que temiam fosse notório testemunho de fidelidade a 
Sebastião José”1542. A dada altura, encontramos uma nota sobre os avanços dos 
portugueses no que ao alargamento de território diz respeito: “Constou-me que 
vai o infante Dom João prosseguir nas descobertas, desvendando terras, porém, 
já de há muito sinalizadas, pois que, segundo sustentam, se poderá vir a fundar, 
assim, de novo, o Reino de Portugal”1543. 

E voltam os dados concernentes às preocupações com a dilatação do 
império Português expressos neste contexto: 

“Corria o ano de mil oitocentos e três, e havia Dom Rodrigo de Souza Coutinho, com 
efeito, dirigido ao Príncipe Regente uma memória, em que, considerando não ser o 
território da Mãe-Pátria a mais importante parcela da Monarquia, o incitava a criar 
um vasto império, no Brasil, donde regressasse, a seu tempo, para recuperar o que as 
tropas napoleónicas houvessem, acaso, conquistado na Europa”1544. 

Ademais, deparamo-nos ainda, ao longo desta obra, com alusões às 
vivências dos Reis de Portugal ou a figuras ilustres da nossa nação. Francisca 
Clara, “destemida e arrogante em sua qualidade de proprietária respeitada e de 
mátria que emitia opiniões, atingira o extremo de, em princípios de mil setecentos 
e setenta, pouco depois do atentado ao Rei, [...] espectacularmente muito 
consternada”1545 indagar: “‘e, se morresse o Senhor Dom José, não me dirão, 
achariam os senhores que enorme falta faria ele?’”1546. Entretanto, assistimos ao 
“auto descritivo do levantamento de D. Maria I”1547, que veio a suceder a D. 
José. Já no final do capítulo “Uma Cidade Dividida”, João Pinto dá-nos conta 
do falecimento de Dom Pedro IV “no Palácio de Queluz, em Setembro de mil 

1542  Idem, ibidem, p. 76.

1543  Idem, ibidem, p. 97.

1544  Idem, ibidem, p. 97.

1545  Idem, ibidem, p. 75.

1546  Idem, ibidem, p. 75.

1547  Idem, ibidem, p. 76.
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oitocentos e trinta e quatro”1548, onde “choravam copiosamente, à cabeceira do 
finado, sua segunda esposa, a imperatriz do Brasil e duquesa de Bragança, Dona 
Maria Amélia de Leuchtenberg, e aquela querida donzela, que já era rainha 
de Portugal, Dona Maria II”1549. Logo de seguida, Mário Cláudio relata-nos 
pequenas histórias sobre esta rainha, incluindo o casamento com um príncipe 
inglês: “‘visivelmente enamorada deste segundo candidato’, adicionava João, 
‘uniu-se a ele a Rainha, na Sé de Lisboa, aos nove de Abril de mil oitocentos e 
trinta e seis”1550. 

E, como nos temos vindo a aperceber, existe um intercalar constante entre 
a história fictícia e a História real. Atentemos no contexto que se segue, onde a 
morte do Marquês de Pombal se encontra misturada com a ida aos jardins da 
senhora das Virtudes: “A oito de Maio de mil setecentos e oitenta e dois, data 
em que Pombal entregaria a alma ao Criador, notificou a senhora d’A Quinta das 
Virtudes, de improviso, a sua roda de fiéis, para uma verbena, nos jardins”1551. 
Vejamos ainda outro caso onde se regista a mencionada mescla:

“No ano de mil oitocentos e catorze, em que Manuel Joaquim se entregaria ao Criador, 
partira Napoleão Bonaparte, a vinte de Abril, muito exactamente, para a ilha de Elba, 
iniciando-se a passagem, assim, da glória deste Mundo, de quem tanto afectara o 
modesto jurista de Miragaia, no Porto, em Portugal”1552. 

Nesta passagem, no dia em que morre a personagem Manuel Joaquim, 
Napoleão Bonaparte viaja para a ilha de Elba. Mais um exemplo desta técnica 
é visível em: “Era Pedro Mavigné, seu pai, emigrado na Península Ibérica, um 
desses produtos da ordem militar, cinzelados no rigor e na distinção, ao longo de 
todo o reinado de Luís XV”1553. E estes contextos não cessam de surgir. Atentemos 
ainda num outro interessante caso disso exemplificativo: 

“Com a derrota, em mil setecentos e noventa e oito, da ajuda francesa ao United 
Irishmen, e o suicídio, na prisão, do heróico Wolfe Tone, em cuja causa Thomas 

1548  Idem, ibidem, p. 276.

1549  Idem, ibidem, p. 267.

1550  Idem, ibidem, p. 268.

1551  Idem, ibidem, p. 78.

1552  Idem, ibidem, p. 142.

1553  Idem, ibidem, p. 144.
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Stearns O’Keefe se incorporara, só o caminho do exílio se manifestava, perante aquele 
parco grupo, constituído por um casal e sua filha, Margaret”1554.

 Apurámos mais um intrigante exemplo que regista a chegada dos habitantes 
de São Tiago da Carreira à sua casa portuense e, ao mesmo tempo, o regresso 
do rei D. José de uma caçada: “[...] A vinte de Setembro de mil setecentos e 
cinquenta e sete, uma semana antes, com toda a exactidão, da chegada dos de São 
Tiago da Carreira, a sua Casa portuense, regressando el-rei Dom José, de uma 
frutuosa caçada, a sua Real Barraca”1555.

E as interferências da História de Portugal na história da obra não cessam 
de surgir. A próxima passagem chega-nos através da figura de “João Pinto, que 
nunca fora de bailes, preferindo gastar o bocadito, antes de recolher, contando à 
esposa, pela milionésima vez, o historial do Cerco do Porto”1556. Este hábito de 
contador de histórias está tão impregnado na vida do casal que, a dada altura, 
vemos João entretido a aventar a seguinte informação:

“[…] a quinze de Fevereiro de mil oitocentos e trinta e quatro, data inesquecível, por 
se terem efectuado fortíssimos e incessantes ataques, os quais atingiram, sobretudo, 
as baterias da Torre da Marca e das Virtudes. Parte do telhado da Casa, deslocado por 
uma bombarda, fora pelos ares, atirando para os cantos, em berraria ensurdecedora, o 
mulherio que nele se encontrava”1557. 

Encontramos ainda interferências do episódio histórico Cerco do Porto na 
vida das Virtudes em inúmeros contextos, de entre os quais destacamos: 

“Teria eu os meus dez anos, quando um tribunal, que o Dom Miguel mandara construir, 
condenou à morte, por crime de seu liberalismo, dez mártires, no mês de Maio, 
primeiro, e outros catorze, mais tarde, em Outubro. E foi o horror que se apoderou da 
Cidade”1558.

E vemos, vezes sem conta, as personagens das Virtudes a imiscuírem-se 
em assuntos de foro regional e nacional, senão vejamos:

1554  Idem, ibidem, p. 149.

1555  Idem, ibidem, p. 37.

1556  Idem, ibidem, p. 225.

1557  Idem, ibidem, p. 254.

1558  Idem, ibidem, p. 237.
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“[…] e, ao rebentar a revolução de Setembro de mil oitocentos e trinta e seis, por 
consequência, não alcançava especificar João em que barricada, a da Coroa ou a do 
Povo, é que se localizava, na realidade, mercê das convicções que lhe seria digno 
perfilhar. Achava amorável a rainha Dona Maria II, com o ar brandamente sofredor”1559.

Quanto a José, a sua maior pretensão, “enquanto floricultor da Quinta, 
estava no obter o privilégio de uma visita de D. Maria II, notável amadora de 
flores, a seus queridíssimos socalcos das Virtudes”1560. E, na história ficcional, 
tal encontro ocorreu na verdade. Mário Cláudio dá-nos conta dessa deslocação 
na passagem: “Ainda em mil oitocentos e cinquenta e dois, ano da famigerada 
visita régia”1561. Curiosamente, na História de Portugal, o próprio Mário Cláudio 
confessou-nos, naturalmente fruto das suas laboriosas pesquisas, que a tão 
esperada visita régia se concretizou na realidade, não às Virtudes, como é óbvio, 
mas à cidade do Porto.

Tivemos a oportunidade de, até ao presente momento, apreciarmos alguns 
dos incomensuráveis marcos históricos que abundam nesta obra, bem como as 
insistentes mesclas entre a realidade histórica e a ficção. Porém, é tempo de nos 
debruçarmos sobre os aspectos culturais mais marcantes n’A Quinta das Virtudes. 
E, a fim de principiarmos tal empreendimento, atentemos no capítulo “Ahimè!” 
que, como o próprio nome deixa adivinhar, nos permite a apreciação de camarim, 
concretamente do Teatro de São João, desta proeminente feição cultural. Logo na 
primeira frase, tomamos conhecimento de que é “da perspectiva dos descendentes 
dos que renunciaram à Quinta das Virtudes, afastados para a Rua do Calvário, que 
lhe fica chegada, é que valerá a pena ir soletrando a vida, por essas primeiras 
décadas do século dezanove”1562. Foi, de facto, num evento sócio-cultural, mais 
especificamente no Teatro de São João, “o farol que iluminava, como a tantas outras, 
a biografia destas criaturas, periodicamente as arrastando, transviadas falenas, 
ao círculo de sua luz”1563, que João Pinto de Azevedo Meirelles e Joana Maria 
Mavigné se cruzaram de uma forma especial, embora entre eles os dois existisse 
“sem que houvessem conversado, jamais, um entendimento subterrâneo”1564 que 

1559  Idem, ibidem, p. 204.

1560  Idem, ibidem, p. 332.

1561  Idem, ibidem, p. 339.

1562  Idem, ibidem, p. 195.

1563  Idem, ibidem, p. 206.

1564  Idem, ibidem, p. 205.
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fazia prever “um universo comum”1565. Após o último acto, depois de Elvira 
proferir o “seu fatídico ‘Ahimè!’, alçando o olhar, compreendeu o rapaz que se 
havia soltado aquela dádiva, do busto de Joana Maria, a quem conhecia, afinal, 
desde a meninice, mas com quem se confrontava, agora, na completada pujança 
do limiar da adultez”1566. João Pinto “foi posicionar-se junto à rapariga, a qual 
ia saindo, [...] tocou-lhe no cotovelo, entregou-lhe a rosa de Organdi, recebendo 
um ‘muito obrigado, João”1567. E é neste ambiente transbordante de cultura que 
se inicia uma grande história de amor que culmina com a união de ambos pelos 
sagrados laços do matrimónio. Depois do casamento, ficaram a residir na Rua do 
Calvário. 

Por outro lado, é curioso que, no capítulo “Os Estrangeiros”, nos tenhamos 
apercebido de que “os das Virtudes” apelidavam os que viviam na Rua do 
Calvário de “‘os estrangeiros’, por lhes chegarem contínuos informes de que 
se comportavam ao arrepio da tradição”1568. De facto, ao não ser adepta de se 
deitar cedo, Joana acabou por se tornar a fundadora de “um arremedo de salão 
literário, cruzado pelos versos, quando não pela própria pessoa biológica, de 
Soares de Passos e de Faustino Xavier de Novais”1569. Assim, por um lado, são- 
-nos oferecidos os excessos melancólicos do grande romântico Soares de Passos; 
por outro, somos convidados a sentir o apreço que Joana “ia alimentando, por 
alguém que, como Faustino, de um ideal de saúde psicológica, fabricava um 
diadema de carantonhas desintoxicantes”1570. Paralelamente a estes dois grandes 
vultos, encontramos também Walter Scott, em cuja ficção se encontrava “essa 
corpulência de índole, que a Idade Média segregara, a agir num cenário lacustre, 
de extrema pureza de linhas”1571. Para além disso, deparamo-nos, igualmente, com 
referências “aos artistas proeminentes da época”1572 que vão desde citações de 

1565  Idem, ibidem, p. 205.

1566  Idem, ibidem, p. 213.

1567  Idem, ibidem, p. 214.

1568  Cf. idem, ibidem, p. 273.

1569  Idem, ibidem, p. 273.

1570  Idem, ibidem, p. 274.

1571  Idem, ibidem, p. 275.

1572  Urbano Tavares Rodrigues, “A Quinta das Virtudes. Mário Cláudio e o Romance de Grande 
Fôlego”, Letras e Letras (Crítica/Ensaio), 2 de Janeiro de 1991.



353

escritores como Pedro Correia Garção1573 ou de poetas como Francisco Bingre1574, 
alusões ao pintor Vieira Portuense1575 e a Paulino Alexandre Cabral, abade de 
Jazente1576, bem como citações dos sermões de Bossuet lidos por Francisca 
Clara1577. 

Como se percebeu, é devido ao temperamento irreverente de Joana 
que tomamos contacto com inúmeros trechos pejados de nomes sonantes e de 
citações riquíssimas que favorecem o achamento de elementos culturais nesta 
obra. Mas é ainda através do imaginário de Joana, mais concretamente por via das 
viagens empreendidas nos seus sonhos, que temos contacto com outras realidades 
culturais. Assim, num dos seus devaneios, foi até Florença, onde visitou ambientes 
inolvidáveis. Vejamos, por conseguinte, a passagem reveladora desse contacto 
com a Itália: 

“Para Florença, a seguir, se apressava a diligência do sonho, em que Joana Maria ia 
viajando, a fim de apreciar, sobretudo, as telas famosas. E trespassava o rio Arno, até 
a vetusta praça comunal, que os egrégios artistas da Renascença, Cellini e Miguel 
Ângelo e Donatello tinham cruzado”1578. 

Ademais, lança-se igualmente um olhar, através da mesma personagem, 
sobre o “Retrato do Papa Leão X” e sobre a “Madonna della Poltrona, reproduzida 
na encadernação de um missal de Joana Maria”1579. Mas revelador da mistura de 
culturas e de saberes é o episódio em que Joana recebeu da sua tia Margaret 
um relógio de que gosta particularmente, reproduzindo, com simplicidade, o que 
havia aprendido acerca da figuração representada no dito artefacto:

“[…] é Apolo o inventor da música e da poesia e, por não ignorar como adoro tais artes, 
é que me obsequiou a tia, com este relógio, onde o surpreendemos, apetrechado com os 
atributos de seus talentos, o instrumento de cordas e a coroa de louros, sozinho, ou seja, 
sem o séquito das nove musas, suas irmãs, as quais, na clareira de Hélicon, cantam e 

1573  Cf. Mário Cláudio, A Quinta das Virtudes, p. 171.

1574  Cf. idem, ibidem, p. 238.

1575  Cf. idem, ibidem, p. 173.

1576  Cf. idem, ibidem, p. 104.

1577  Cf. idem, ibidem, p. 155.

1578  Idem, ibidem, p. 285.

1579  Idem, ibidem, p. 276.
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dançam, sob o pontificado do deus, e que são Clio, Euterpe, Polímnia, Melpómene, 
Terpsícore, Érato, Calíope, Urânia e Talia”1580.

Sendo apologista do contacto com a natureza que, em sua opinião, favorece 
o espírito, Joana Maria Mavigné revela, por mais de uma vez, gostar da educação 
anglo-saxónica “por terem descoberto, como os Gregos, que não há intelecto 
sem vitalidade”1581, servindo-se inclusivamente do exemplo da rainha D. Maria 
II que, “em vésperas de seus partos, se não proíbe as cavalgadas [...], teimando 
em que aprendessem a montar a cavalo as próprias infantas, suas filhas, e não 
desprezando as caçadas”1582. 

Como podemos verificar pelo exposto, o tom usado e o nível de língua 
que perpassa toda esta obra são genericamente elevados. Em concomitância, a 
riqueza histórica e cultural não deixam espaço para dúvidas em relação ao lugar 
que lhe é devido. Por isso mesmo, integrámos, sem dificuldades, A Quinta das 
Virtudes no stilus grauis, correspondente ao estilo grandioso, grau 1, apresentado 
anteriormente, na medida em que as referências históricas e culturais abundam 
nesta narrativa, enriquecendo largamente o seu estilo. 

1580  Idem, ibidem, p. 294.

1581  Idem, ibidem, p. 298.

1582  Idem, ibidem, p. 298.
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ÁRVORE GENEALÓGICA DA FAMÍLIA DE RUI MANUEL PINTO BARBOT COSTA
João Pinto de Meirelles ∞ Francisca Clara de Azevedo Pinto Aranha e Fonseca


António
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João Manuel Pinto de Azevedo 

Meirelles
∞
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∞

Joana Maria Mavigné (mãe- Mary 
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José 

Pedro


Ana 
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Quadro 2
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3.1.2. Tocata para Dois Clarins 

Como se sabe, esta obra surge num enquadramento cronológico 
específico, marcado pela Exposição do Mundo Português, 1940, e pelas 
Comemorações dos 500 anos dos Descobrimentos, 19981583; por conseguinte, e 
muito compreensivelmente, diga-se em abono da verdade, não poderia deixar 
de arrastar um largo quinhão histórico em torno da sua composição. Com efeito, 
Tocata para Dois Clarins encontra-se alicerçada num edifício com vastos pilares 
históricos que vão desde Salazar, ao Estado Novo, passando pelo Colonialismo e 
estendendo-se ao 25 de Abril de 19741584. Estes são, portanto, alguns dos motivos 
históricos salientes nesta narração que mereceram uma atenção especial da nossa 
parte.

Não obstante, há que esclarecer, logo à partida, que tendo em conta o 
comprometimento e a desconstrução da imagem do Portugal grande e glorioso, 
entendemo-lo como um romance de literatura anti-epopeica. Na verdade, é à luz 
das vivências e dramas de dois casais que nos imiscuímos, por um lado, através 
de Maria e António, nas malhas do regime ditatorial, castrador das opiniões e 
volições individuais de todo um povo, por outro lado, por via de Lídia e Júlio, no 
dealbar do conflito bélico e em algumas das suas consequências. 

Concretizando um pouco melhor, os dissabores deste último casal, Lídia e 
Júlio, enternecem o leitor, levando-o a reconstruir e completar o quadro mental 
da época em causa, posto que o fazem pensar quer na triste vida dos retornados, 
e suas tentativas de readaptação, quer na guerra colonial e, por conseguinte, nos 
infortúnios de toda uma geração condenada aos estudos interrompidos, subjugados 
ao violento combate armado numa guerra cruel, para ambos os lados, e distante. 
No fundo, toda uma geração que malogradamente fora empurrada para a violência, 
a ausência da família e do amor, exposta ao sofrimento dos terrores do exílio, da 
perseguição política, da prisão e da tortura. Por outro lado, espreitamos a pacata 
e até ingénua vida quotidiana de Maria e António, que se traduz no relato de uma 
história pessoal e familiar, e, num outro plano, verificamos as imposições de um 
exigente regime autoritário castrador da liberdade de expressão das populações, 
tendo marcado irreversivelmente a História de Portugal que é contada “num tom 

1583  Cf. Joaquim Matos, Ficção e Ideário, p. 35.

1584  Acerca do tratamento deste marco histórico na literatura lusitana, cf., obrigatoriamente, Ana 
Paula Aranut, Representações do 25 de Abril na Literatura Portuguesa, [Pisa]: [Istituti Edutoriali e 
Poligrafici Internazionali], 2005, sep. da Rivista di Studi portoghesi e Brasliani, VI, 2004.
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ufanista e verborrágico”1585. Para a explanação de tais realidades, utilizam-se dois 
registos narrativos, alternando-se inicialmente, “mas que acabam se entrelaçando 
no decorrer do romance”1586. Por isso mesmo, a fim de estudarmos a abrangência 
histórica incutida neste texto temos, muitas vezes, de recorrer, em simultâneo, à 
outra história, a pessoal, visto que ambas se encontram demasiado mescladas. 
Vejamos, a título exemplificativo, o que sucede já no final da obra em apreço, onde 
registamos a sincronia de um nascimento e de uma morte: “misturam-se também 
os tempos: de 1941 à morte de Salazar e de novo a 1941, ano do nascimento e do 
baptizado do menino”1587.

Mas ouçamos a opinião de Álvaro Manuel Machado acerca do romance 
em destaque: 

“[…] contrastando com um luxuriante estilo assumidamente neobarroco e digressivo 
de A Quinta das Virtudes, Tocata para Dois Clarins é um romance em forma de 
apontamento quase diarístico, que revela, com sistemática ironia na própria captação 
da linguagem oficial da época, a experiência simultaneamente sentimental e histórica 
de um jovem casal portuense típico da média burguesia, António e Maria, entre 1936 e 
1941, com prolongamentos testemunhais até à guerra colonial e ao 25 de Abril, tendo 
ao centro a memória de um grotescamente obsoleto espírito imperial que a Exposição 
do Mundo Português de 1940 consagra”1588.

Daqui se infere também que a simbologia da mencionada exposição é muito 
peculiar, já que foi responsável pelo lançamento de “um padrão de comportamento 
estético e moral que, estribado numa certa suavidade de propósitos, resumia 
um passado grandioso, na tessitura de um presente de parcimónia”1589. Este 
grandioso evento, comemorativo da fundação da nacionalidade e da restauração 
da independência, viria a sustentar as seguintes palavras do Senhor Presidente 
do Conselho: “Disse Salazar, e magistralmente, como sempre, que ‘não somos 
só porque fomos, nem vivemos só por termos vivido’. E explicou seguidamente 
que ‘vivemos para bem desempenhar a nossa missão e perante o Mundo 

1585  Moacyr Laterza Filho, “Os Contrapontos de Mário Cláudio, ou os Improvisos de uma Tocata 
que, a Dois Clarins, fora Composta para Solo de Guitarra”, Revista da ABRAPLIP (Associação 
Brasileira de Professores de Literatura Portuguesa), vol. I, n.º 1, Belo Horizonte, 1999, p. 318.

1586  Idem, ibidem, p. 318. 

1587  Idem, ibidem, p. 327.

1588  Álvaro Manuel Machado, Dicionário de Literatura Portuguesa, p. 131.

1589  Cf. Mário Cláudio, Tocata para Dois Clarins, p. 180.
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afirmarmos o direito de cumpri-la’”1590. Não obstante, mais tarde, a desmontagem 
da mencionada exposição, assume “a dimensão de uma dolorosa metáfora, 
a antecipar e a profetizar o fim de tantas certezas, o ruir de alicerces sobre os 
quais se construíram verdades e glórias e figuras tutelares”1591. E, de facto, a 
decomposição dos pavilhões em peças que outrora lhes deram suporte oferecia 
claramente um triste espectáculo, “pouco encorajante, para quem, como nós, 
previra e delineara, construíra e expusera o que se tinha transformado em muito 
mais do que a imagem de um povo, inexcedível de grandeza, celebrando o seu 
triunfo retumbante, na história das civilizações”1592. Ao comentar um fragmento 
retirado da obra em apreço a propósito do mesmo assunto, Maria Aparecida 
Azevedo explica que, nesse contexto, se dão a conhecer “as mazelas de um país 
que parece ter permanecido preso a um tempo pretérito e a uma história construída 
apenas por vitórias esmaecidas”1593. 

Sublinhe-se, por conseguinte, a dualidade passado/presente que percorre 
toda a obra, senão vejamos:

“De um lado, temos um passado representado gloriosamente, que vaticinava um futuro 
próspero ao povo português [...]. De outro lado, deparamo-nos com um presente 
escasso de recursos, num contexto ditatorial e bélico, sem perspectivas; um tempo 
vivido com sacrifícios, economias e incertezas, mas intensamente marcado pelos 
valores familiares de classe média que, enquanto fortes aliados do sistema, conformam 
tais divergências”1594.

 Deste modo, salta naturalmente à vista a celebração do “passado, porque 
da força dele é que resulta a força do hoje e do amanhã, no respeito desses 
homens valentes, que desbravaram os mares, e cujo magnífico exemplo haverá 
de ficar, escrito a letras de oiro, em pergaminhos que o Tempo não apaga”1595. 

1590  Idem, ibidem, p. 47.

1591  Dalva Maria Calvão Verani, “Exposição/Dissolução: uma Tocata em dois Movimentos”, in 
Alamir Aquio Corrêa, Navegantes dos Mares às Letras – Ideário da Navegação na Literatura 
Portuguesa, Londrina, ed. da UED, 1997, p. 262. 

1592  Mário Cláudio, Tocata para Dois Clarins, p. 165.

1593  Maria Aparecida Vidigal Barbosa Azevedo, “Tocata para Dois Clarins: um Toque Dissonante 
na História Portuguesa”, in Encontros Prodigiosos, Anais do XVII Encontro de Professores 
Universitários Brasileiros de Literatura Portuguesa, vol. II, p. 697.

1594  Idem, ibidem, p. 698.

1595  Mário Cláudio, Tocata para Dois Clarins, p. 40.
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De acordo com a obra em apreço, as convicções de Salazar são tão seguras que, 
caso fosse indagado acerca do rumo do país, certamente responderia: “eu tenho 
confiança, eu tenho a certeza de que o doce País, que nós somos, quer realmente 
salvar-se”1596. Por oposição a semelhante crença, deparamo-nos com um presente 
sem grandes perspectivas, pois imerso numa conjuntura raquítica, de mínguas e 
privações, visíveis também nesta passagem: 

“Na casa da minha mãe [...] insistia-se num economato muito rígido, que receávamos, 
tanto eu quanto Maria, pudesse molestar o desenvolvimento saudável do nosso filho 
[...], assim se sumariava a inflexibilidade adoptada, face aos sacrifícios que, de todos, 
mas de todos sem excepção, se andavam reclamando”1597. 

Verificámos até aqui, e vamos continuar a registar, um permanente imiscuir 
da História de Portugal na história privada da família de Rui Manuel Barbot 
Costa. Note-se, mais uma vez, que são também muito visíveis os jogos de opostos 
que, de resto, constituem uma marca constante no estilo claudiano, devidamente 
explanado no capítulo quarto da presente obra.

Adite-se ainda que o autor em apreço dedica igualmente a sua atenção 
a aspectos históricos externos ao País, mas que nos afectam directa ou 
indirectamente. Na verdade, o relato da conjuntura política internacional que 
ecoa é altamente desfavorável, senão vejamos: 

“Às quatro e quarenta e cinco do dia um de Setembro de mil novecentos e trinta e nove, 
a Wehrmacht invadia a Polónia e, quarenta e oito horas depois, se bem me lembro, 
a Inglaterra declarava guerra, enfim, à Alemanha. E percebíamos que o mundo se 
precipitava, de forma fatal, num inferno, mas não conseguíamos impedir-nos de tomar 
parte, com agradável nervosismo, nessa atmosfera de quase festejo, que costumava 
anteceder os cataclismos maiores”1598. 

Perante este cenário de guerra, António e Maria sentiam receio de 
que Portugal viesse a ser invadido, acabando tal pavor por se materializar em 
conjecturas com contornos cómicos, digamos assim, de tão mirabolantes que 
eram, senão vejamos: 

1596  Idem, ibidem, p. 37.

1597  Idem, ibidem, p. 116.

1598  Idem, ibidem, p. 28.
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“[…] pelos finais do Estio de mil novecentos e quarenta, quando nos afadigámos-nos 
todos, já, nos preparativos do casamento, sobrevinham as novas mais desconcertadas. 
Garantiam que estava iminente uma invasão do território luso, pela Alemanha, pela 
Inglaterra, ou pela Espanha, numas ocasiões, pela União Soviética ou pelos Estados 
Unidos, nalgumas outras, pelo Brasil, até mesmo, veja-se só!”1599.

 A atitude tomada pelo casal António e Maria era de resignação e de submissão 
à protecção do regime vigente no seu país. E eis que, a dada altura, ouvimos a 
seguinte exclamação: “Apontados pelo destino, na Europa desmembrada, íamos 
obedecendo, os dois, às vozes que nos chefiavam”1600. António chega mesmo a 
entender que “‘ninguém poderá afirmar se, dentro de alguns meses, estaremos 
todos vivos’”1601, ao que Maria responde: “‘Seja o que Deus quiser, o que Salazar 
for capaz de fazer’”1602. Esta constatação denota, uma vez mais, a confiança cega 
depositada na entidade Divina e no seu governante. Não obstante, por outro 
lado, é-nos dado a conhecer o retrato de Salazar revestido de uma total ironia. 
Atentemos nestes contextos disso exemplificativos:

“Com Salazar, rumamos às paragens da tranquilidade e da paz onde, ao fim de cada 
jornada de canseiras, as trindades convocam o povo, para suprema reconciliação, 
através da Mãe do Senhor, Maria Santíssima”1603; “No seu gabinete, em São Bento, ele 
vela incansavelmente, qual chama perpétua, pela sorte de todos nós”1604. 

Mas vejamos uma outra passagem eivada de verdade histórica, posto 
que reaproveita ironicamente a queda de Salazar de uma cadeira, dando largas 
à imaginação do narrador como se de um drama policial se tratasse: “Estava 
o senhor, em seu habitual gozo de férias, no Forte de Estoril, quando uma 
cadeira de descanso, de assento de lona, se desengonçou, deixando-o aluir 
desamparadamente, no latejo do terraço”1605. 

1599  Idem, ibidem, p. 31.

1600  Idem, ibidem, p. 65.

1601  Idem, ibidem, p. 28.

1602  Idem, ibidem, p. 28.

1603  Idem, ibidem, pp. 37-38.

1604  Idem, ibidem, p. 35.

1605  Idem, ibidem, p. 191.
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Por outro lado, a par da passagem atrás referida, vamos igualmente 
acedendo a outros dados históricos relevantes paralelos à realidade portuguesa, 
como é o caso, por exemplo, do que se ia passando em Itália onde se empenhava: 

“Mussolini na formação, a norte de África, de um significativo império, capaz de o 
guindar à condição de César coroado de louros”1606; ou acerca de “Afonso Henriques, 
derrotando Afonso VII, rei de Leão, no prélio de Arcos de Valdevez [...]”1607; ou ainda 
sobre “[...] Dom Afonso de Albuquerque. Aquele varão sereníssimo, que foi vice-rei 
das Índias”1608.

Vejamos mais um dado de grande monta que, desta feita, diz respeito ao eco 
da iminente “libertação da Europa, já, em globo, como tarefa da responsabilidade 
indeclinável da Grã-Bretenha”1609, destacando-se uma incontornável figura 
da segunda guerra mundial, “Winston Churchill, considerado o maior orador 
parlamentar do século vinte, classificado como o gigante cuja consciência 
iluminava o mundo”1610.

Outro relevante marco histórico, tratado no livro em análise, remonta à 
Revolução de 25 de Abril de 1974: “Tinha a revolução de vinte e cinco de Abril 
de mil novecentos e setenta e quatro, com efeito, transformado a Metrópole, 
aos olhos dos colonos, num inferno de bandeiras vermelhuças, que exigiam a 
libertação das velhas áreas do Ultramar”1611. De facto, Salazar, com a sua política 
ditatorial, recusa-se a abandonar as colónias em África, arrastando Portugal para 
uma guerra que iria demorar mais de uma década, tendo vindo “a culminar com 
o derrube da ditadura em 25 de Abril de 1974”1612. 

Mas não se ficando por aqui, além do 25 de Abril e do dealbar da 
guerra colonial, Mário Cláudio, dá-nos, ainda que indelevelmente, conta dos 
preparativos para a aventura africana, dos primeiros tempos de contacto com 
essa nova realidade e do regresso forçado e respectivas agruras decorrentes da 

1606  Idem, ibidem, p. 15.

1607  Idem, ibidem, p. 85.

1608  Idem, ibidem, p. 96. A propósito deste último, Mário Cláudio explica o lado negro das suas 
empresas, cf. idem, ibidem, p. 99.

1609  Idem, ibidem, p. 190.

1610  Idem, ibidem, p. 190.

1611  Idem, ibidem, p. 137.

1612  Fernando Magalhães, Museus, Património e Identidade, Ritualidade, Educação, 
Conservação, Pesquisa, Exposição, Porto, Profedições, Lda./Jornal a Página, 2005, p. 46.
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eterna condição de retornados. Com efeito, por oposição ao desfecho final, o 
período inicial, por assim dizer, corresponde à azáfama das diligências movidas 
em torno da partida de Lídia, sossegada pelos relatos de Júlio que lhe dão conta 
“de como era acolhedor o lugar”1613 e pela projecção de aprazíveis cenários como 
a degustação de um exótico “mata-bicho de mangas e de ovos fritos, servidos 
por um criado negro, chamado Fotografia”1614. No fundo, este “maravilhamento 
entusiástico”1615 confirma-se após a instalação de Lídia em terras africanas.  
E as cartas francamente favoráveis que esta última enviava à família, são a prova 
mais evidente das agradáveis condições de vida que incluíam determinadas 
mordomias também por conta dos quatro criados que “tratam da sala e do jardim e 
da cozinha”1616, permanecendo Lídia descansada, visto que “são de confiança”1617, 
bastando-lhe, todas as manhãs, comunicar as ordens e vigiá-los, nem que seja 
de soslaio para se assegurar da execução plena das tarefas1618. Todavia, volvidos 
diversos anos, eis que começam a pressentir-se “vagos temores de independência 
próxima”1619 derramados, sob a forma de “angústia mortificada”1620, nas cartas 
que Lídia continua religiosamente a enviar à família que permanecia em Portugal, 
inaugurando um ambiente algo pesado. 

Note-se que Mário Cláudio salienta a incomensurável cegueira que atingiu 
os colonos, posto que acreditavam piamente que “os africanos não estão em 
condições de nos dispensar, pois não possuem mão-de-obra nem tecnologia”1621, 
permanecendo, “sonambulicamente expectantes, na Mãe-Pátria”1622, ou sonhando 
com um eventual “pacto oportunístico”1623. Lídia chega mesmo a conjecturar 
a possibilidade de se tratar de uma “fase passageira, porque Portugal não 

1613  Mário Cláudio, Tocata para Dois Clarins, p. 129.

1614  Idem, ibidem, p. 127.

1615  Idem, ibidem, p. 128.

1616  Idem, ibidem, p. 135.

1617  Idem, ibidem, p. 135.

1618  Cf. idem, ibidem, p. 135.

1619  Idem, ibidem, p. 136.

1620  Idem, ibidem, p. 142.

1621  Idem, ibidem, p. 136.

1622  Idem, ibidem, p. 139.

1623  Idem, ibidem, p. 140.
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sobrevive, ao fim e ao cabo, sem Angola e Moçambique”1624. É efectivamente 
através da visão de Lídia que nos inteiramos acerca desta ingenuidade inicial: “O 
Júlio acha que terá de se encontrar uma solução que satisfaça as duas partes”1625. 
Em suma, este casal representa ainda a cegueira colectiva de todo um povo que 
acreditava piamente1626 no conceito de África portuguesa1627 e num país lato e 
pluricontinental, espalhado, portanto, por vários pontos do orbe. Não obstante, os 
sons estrondosos denunciadores dos horrores da guerra1628 não deixam qualquer 
margem para dúvidas1629, senão vejamos: “No fundo do mato, ecoavam os 
disparos dos canhões, algumas vezes, e era claramente discernível, pela natureza 
do estrondo, que denunciava o tipo de armamento, qual dos dois contendores 
havia procedido à deflagração”1630. A guerra era já uma realidade incontornável.

Por outro lado, é ainda através dos olhos de Lídia e Júlio, transbordantes 
de uma inevitável mágoa, que o escritor em destaque reflecte sobre os reveses 
do mito africano tão entusiasticamente defendido pela política estado-novista de 
Salazar: 

“E eis que a quimera de toda a África Portuguesa, canseirosamente edificada, por 
décadas, entre o odor do suor concentrado e o do whisky energeticamente mexido, se 
extinguia, a lume brando, como se não houvessem partido, alguma vez, as caravelas 
de fósforo da descoberta”1631. 

1624  Idem, ibidem, p. 137.

1625  Idem, ibidem, p. 136.

1626  Como se sabe, o Estado Novo passava a ideia de que a colonização constituía uma espécie de 
“herança sagrada” oriunda do tempo áureo dos Descobrimentos.

1627  Acerca do repúdio do mito estado-novista salazarista da África Portuguesa, cf. Brena Soraia 
Cascavel Geraldes, Guerra Colonial e Romance: perscrutando o repúdio do mito estado-novista da 
“África Portuguesa”, dissertação de mestrado, Covilhã, Departamento de Letras da Universidade 
da Beira Interior, 2011.

1628  Para uma visão mais profunda sobre os horrores da guerra inscritos na perspectiva literária, 
cf. Rui de Azevedo Teixeira, A Guerra Colonial e o Romance Português, 2.ª ed., Lisboa, Editorial 
Notícias, 1998.

1629  Para mais informações acerca dos conflitos decorrentes da descolonização, cf., 
obrigatoriamente, o capítulo IX, “O ajuste de contas colonial I: Angola, 1961”, e X, “O ajuste 
de contas colonial II: o desafio de Salazar”, in Filipe Ribeiro de Meneses, Salazar, Alfragide, 
Publicações D. Quixote, 2010: 477-512 e 523-569, respectivamente.

1630  Mário Cláudio, Tocata para Dois Clarins, p. 136.

1631  Idem, ibidem, p. 163.
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Posto isto, podemos concluir que as vivências dos colonos portugueses em 
Angola são sinedoquicamente representadas pela experiência falhada de Lídia e 
Júlio que regressaram a Portugal, mais concretamente a casa dos pais de Maria, 
dando-nos a conhecer os incómodos da vida dos chamados “retornados”. Assim, 
ficamos a saber que “os primeiros tempos de retorno foram uma interminável 
lenda, desfiada nostalgicamente”1632. Ademais, temos igualmente eco do 
“desconforto que lhe causava [a Júlio], porém, a dependência óbvia das sopas 
dos sogros”1633. 

Terminamos a questão da Guerra Colonial com uma perspicaz reflexão de 
João de Melo que, focando o passado e de olhos postos no futuro, reza o seguinte:

“[…] outro é já hoje o tempo, assim como a noção preciosa que dele vamos tendo todos 
nós. Outras também as opções políticas e institucionais deste pequeno país europeu 
que tem agora o destino da democracia, mas cuja cultura histórica tarda por vezes a 
reencontrar o murmúrio, a raiz, a memória, e a sabedoria da própria História. Tempo, 
pois, de uma espécie de movimento invisível que se processa entre a consciência 
reprimida e a ignorância de duas gerações: a do vivido na guerra de África e aquela 
que já hoje reclama a sua justa e total “inocência” africana, opondo-se aos valores que 
julga serem os rumos próximos e futuros da sociedade portuguesa”1634.

 Por outro lado, há ainda que destacar a menção a relevantes vultos do 
património histórico e cultural lusitano como D. João I1635, Fernão Lopes1636, Pedro 
Álvares Cabral1637, Vasco da Gama1638, António Duarte ou Martins Correia1639, 
Jorge Barradas1640, o “grande Afonso Henriques, fundador da nacionalidade”1641, 

1632  Idem, ibidem, p. 137.

1633  Idem, ibidem, p. 156, acrescento nosso.

1634  João de Melo, “Uma Imagem Vale por Milhões de Palavras…”, in Guerra Colonial/
Fotobiografia, Renato Monteiro e Luís Farinha, Círculo de Leitores / Publicações Dom Quixote, 
Lisboa, 1990, p. 8.  Acerca destas questões, cf. ainda José Carlos Venâncio, A Dominação Colonial. 
Protagonismos e Heranças, Lisboa, Estampa, 2005.

1635  Cf. Mário Cláudio, Tocata para Dois Clarins p. 49.

1636  Cf. idem, ibidem, p. 52.

1637  Cf. idem, ibidem, p. 53.

1638  Cf. idem, ibidem, p. 53.

1639  Cf. idem, ibidem, p. 54.

1640  Cf. idem, ibidem, p. 55.

1641  Idem, ibidem, pp. 84 e 85.
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Nuno Álvares Pereira1642, Marcelo Caetano1643, o vice-rei das Índias, D. Afonso de 
Albuquerque1644.  

No que concerne aos aspectos culturais mais proeminentes nesta obra, 
podemos destacar, por exemplo, a propósito da grande Exposição do Mundo 
Português, os artefactos produzidos pelo arquitecto Luís Cristino da Silva, posto 
que, através da sua arte, contempla variados motivos de relevância histórica, 
senão vejamos:  

“No pavilhão cuja feitura lhe foi atribuída, o da Honra e de Lisboa, procederá o 
arquitecto Luís Cristino da Silva, muito justamente, a essa simbiose do pretérito e 
do contemporâneo. Retirando partido de nacionalíssimos motivos ornamentais, os 
da famosa Casa dos Bicos, e de soberbas referências históricas, as do inexcedível 
manuelino”1645. 

Encontramos ainda o estilo manuelino espelhado nesta obra, concretamente 
na “referência às janelas em estilo manuelino da casa de Lídia e Júlio em 
Portugal”1646, “de Freixo de Espada a Cintra”1647, que, de resto, acaba por marcar 
forte presença em outros trabalhos de Mário Cláudio. Entretanto, ao arquitecto 
Cottinelli Telmo coube a execução de um destacado monumento, a saber: 

 “[…] triunfal Padrão dos Descobrimentos, que pretende homenagear o génio do 
Infante Dom Henrique [...]. O monumento foi concebido, por isso, como a proa de 
uma barca, com três velas verticais, continuadas num painel quadrangular, sobre o qual 
se bordaram as armas do Rei Dom João I”1648.

Continuando a pesquisa em torno de alguns elementos de natureza cultural, 
concentremos as nossas atenções em certos artefactos existentes no Gabinete do 
Senhor Presidente do Conselho. De facto, se observarmos, com o devido cuidado, 
nas paredes deste local, podemos distinguir “três molduras, com a imagem do 

1642  Cf. idem, ibidem, p. 169.

1643  Cf. idem, ibidem, p. 193.

1644  Cf. idem, ibidem, p. 96.

1645  Idem, ibidem, p. 48. Como se sabe, o projecto régio, convida a população a acreditar no rei.

1646  Moacyr Laterza Filho, “Os Contrapontos de Mário Cláudio, ou os Improvisos de uma Tocata 
que, a Dois Clarins, fora Composta para Solo de Guitarra”, p. 328.

1647  Mário Cláudio, Tocata para Dois Clarins, p. 126.

1648  Idem, ibidem, p. 49.
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Sagrado Coração de Jesus, a reprodução do poema ‘Le Bonheur de ce Monde’, de 
Plantin, e o retrato de uma cândida velhinha”1649. Paralelamente a isto, apercebemo-
nos da nota laudatória, quase em jeito de mensagem subliminal, à “inamovível 
nobreza da universidade barroca”1650, reportando-se, como se sabe, à mais antiga 
Universidade Portuguesa: a histórica Universidade de Coimbra, curiosamente 
uma instituição responsável por séculos de transmissão de sabedoria, de cultura.

Por outro lado, há que frisar, ainda nesta obra, a influência norte- 
-americana com a menção a figuras proeminentes da época como “a presença, 
em Lisboa, do belo Tyrone Power e da sua mulher, a encantadora Annabela”1651. 
Na antepenúltima página, há mesmo uma indicação à “apoteose contínua, na 
cultura norte-americana, concebida como um palco onde, sobre um grande disco 
cintilante, evoluíam dançando, com o inapagável sorriso, Fred Astaire e Ginger 
Rogers”1652.

Para terminarmos, gostaríamos igualmente de acrescentar que não deixam 
de ser curiosos os relatos da existência, no nosso País, de “duas visões antagónicas 
do papel transfigurador das artes”1653, ou seja, aos históricos, mais conservadores, 
opunham-se os modernistas, apologistas da novidade1654. Veja-se que também na 
obra atribuída a Luís Cristino Silva existe essa mistura entre o tempo pretérito e 
o contemporâneo1655, aspectos, de resto, ainda apreciáveis em múltiplos trechos 
da obra claudiana. 

Depois de todos os elementos focados, ficou claro que Tocata para 
Dois Clarins se enquadra no stilus grauis, correspondente ao estilo grandioso 
(assumindo a posição de grau 1), na medida em que integra várias referências 
a episódios bastante marcantes da História de Portugal e contém ainda diversos 
trechos de pendor cultural. No entanto, devemos confessar que, apesar de 

1649  Idem, ibidem, p. 35.

1650  Idem, ibidem, p. 65.

1651  Idem, ibidem, p. 30.

1652  Idem, ibidem, p. 197.

1653  Idem, ibidem, p. 45.

1654  Cf. idem, ibidem, pp. 45-46.

1655  Tais características encaixam perfeitamente na tensão “Classicismo vs. Pós-modernidade”, 
tratada no capítulo quarto desta tese, mas acabam igualmente por se revelar dignas de destaque 
neste contexto, na medida em que nos dão conta de mais uma reflexão sobre questões que se 
prendem com a arte, elemento que se inscreve no âmbito da cultura, sendo este um foco de análise 
no presente capítulo.
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se encontrar incluído neste nível, estamos perante um livro um pouco mais 
recolhido, mais intimista, digamos assim, reportando-se a um período histórico 
mais próximo da actualidade, isto comparativamente à outra narrativa de grau 1 
já analisada, A Quinta das Virtudes.

3.1.3. Peregrinação de Barnabé das Índias

Sabendo que a obra Peregrinação de Barnabé das Índias se dedica, 
embora em jeito metaficcional, a um período áureo da História de Portugal, 
designadamente à fase dos descobrimentos e da expansão ultramarina, não 
admira que Maria Alzira Seixo a conceba como uma forma de Mário Cláudio 
perspectivar “o mundo, o passado e a nossa complexa identidade”. Ouçamos, por 
conseguinte, na íntegra o contexto a isso atinente:

“[…] o Romance é o único meio de compreender a História, se ela lhe fornecer a 
informação dos sucessos que igualmente a alimentam. Por isso, Mário Cláudio 
reforça a História de Portugal com este escrito heterodoxo e brilhante, e escreve aqui 
[Peregrinação de Barnabé das Índias] um dos seus melhores romances, num esforço 
decisivo e dramático de olhar o mundo, o passado e a nossa complexa identidade, e 
de deles fornecer a tremenda e sedutora floresta de tantos e tão diversos enganos”1656. 

Não esqueçamos, portanto, que facilmente se encontram variados rasgos 
pós-modernistas neste romance, logo a começar pela exacerbada relevância 
imprimida à personagem Barnabé1657, em detrimento da reconhecida figura 
histórica Vasco da Gama, merecendo inclusivamente, aquele desconhecido, pela 
voz do próprio Vasco da Gama, as honras da descoberta das Índias: “‘Deus te 
abençoe, meu rapaz, que foste tu, foste tu, e mais ninguém, quem essas Índias na 
verdade descobriu’”1658. Na realidade, o anti-herói Barnabé, um simples e “pobre 
diabo feito grumete”1659, após tantas tropelias e iniquidades cometidas no passado 
engrandece o seu espírito de tal forma que, a dada altura, no alto da proa da 

1656  Maria Alzira Seixo, in Mário Cláudio: 30 Anos de Trabalho Literário (1969-1999), p. 34, 
acrescento nosso.

1657  De resto, esta ideia é já usada por Manuel Medina, posto que também ele narra a viagem de 
Vasco da Gama do ponto de vista dos marinheiros e dos nativos. No fundo, ao que parece trata-se 
do outro lado da história.

1658  Mário Cláudio, Peregrinação de Barnabé das Índias, p. 278.

1659  Ramiro Teixeira, “A ‘Outra’ Viagem à Índia…”, in SE7E, Letras, 2 de Agosto de 1998, p. 8.
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nau São Rafael ascende ao papel de protector dos nautas lusíadas, fornecendo 
regularmente sensatos e úteis conselhos aos mareantes, a fazer lembrar, como 
já se disse, o Velho do Restelo camoniano. Eis que, a dada altura, “devotava-se 
Barnabé ao auxílio dos camaradas, ora nas canseiras da mareação os suportando, 
ora lhes diminuindo o receio dos perigos que adiante se lhes deparassem”1660. 

Não obstante, nem sempre fora assim. Na verdade, desde o capítulo “Os 
Demónios”, onde temos a oportunidade de acompanhar algumas travessuras de 
infância, já documentadas em “O Jogo dos Contrastes”, que nos apercebemos do 
carácter algo rebelde de Barnabé. Mas é em “As Chagas”, dando continuidade 
ao episódio descrito no final do capítulo anterior, que tais comportamentos 
desviantes ascendem a um patamar inigualável, atingindo o clímax, por assim 
dizer, e, posteriormente, desembocando numa espécie de catarse libertadora.  
E passamos a explicar: devido ao envolvimento amoroso com Revocata, Barnabé 
acabou por ser responsabilizado por três mortes, discerníveis nesta passagem: 
“[…] que não entendo como te arrebento, que me desgraçaste, e àquela 
pobrezinha que Deus arrebatou, e mais ao menino que por tua culpa foi forçada 
a parir, e é que morreram ambos por causa de ti […] a minha mulher, tua prima 
[…] faleceu logo a seguir”1661. Todavia, esta culpa não morre solteira, já que o 
seu currículo conta ainda com outras trapalhadas que ele próprio descreve deste 
modo: “Decorreu um par de anos, e havia sido eu cabouqueiro e moço de taberna, 
pedinte e ajudante de calafate, criado de um boticário e surrador, coveiro dos 
mortinhos da Misericórdia, e por cinco vezes penará numa enxovia”1662. 

Apresentados alguns traços caracteriológicos do protagonista desta 
narrativa que, como se percebe, é nada mais, nada menos do que um anti-herói 
que parte nesta aventura marítima em busca de purgar os seus graves e numerosos 
pecados, acabando por, em jeito metaficcional, figurar como o novo descobridor 
das Índias, seguimos na rota no estilo aqui praticado. Assim, ouçamos as 
palavras de Carlos Jorge, estudioso que considera As Batalhas do Caia (1995) e 
Peregrinação de Barnabé das Índias (1998) dois dos textos mais afincadamente 
históricos, especificando que:

“[…] a matéria já não é o documento fotográfico (apesar de tudo, presente na crónica 
de Eça a escrever ‘A Catástrofe’ tal como aparece em As Batalhas do Caia), mas o 

1660  Mário Cláudio, Peregrinação de Barnabé das Índias, p. 246.

1661  Idem, ibidem, p. 78.

1662  Idem, ibidem, p. 76.
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discurso da crónica, ou da História como crónica, seja ela um relato inventado ou um 
diário de bordo (O Roteiro de Vasco da Gama, ou mesmo Os Lusíadas)”1663.

De facto, nesta obra, somos efectivamente brindados com um estilo 
muito marcado pela História, também visível na linguagem manejada pelas 
personagens que se coaduna com o período histórico em questão. A título de 
exemplo, Barnabé serve-se de um modo expressivo próprio dos finais do século 
XV, inícios do século XVI, tempo em que se efectivou a viagem de Vasco da 
Gama à Índia. Na realidade, por via desta personagem somos colocados perante 
uma forma de expressão arcaizante, facto que nos leva a avolumar a lista dos 
aspectos históricos marcantes nesta obra, pois não esqueçamos que a língua 
constitui, com frequência, o bem cultural mais precioso da História de um povo. 
Nesta linha de pensamento, o factor que, a priori, poderia servir para nos levar a 
colocar esta obra no grau 2, o registo de língua mais arcaizante, que, por vezes, 
quase se confunde, especialmente para um leitor mais desatento, com um nível 
mais modesto, desempenha exactamente a função inversa. Não esqueçamos, 
de resto, que a língua que Barnabé manuseia atesta o nível cultural de muitos 
portugueses de então, sendo que, em nossa opinião, este anti-herói representa, 
por conseguinte, larga fatia do grémio português. Deste modo, Barnabé retrata 
metonimicamente as gentes simples do povo que desenvolveram um inolvidável 
papel nos Descobrimentos, embora, por norma, são os nobres que figuram nas 
crónicas como os heróis de tamanha gesta. Por outras palavras, a língua que 
Barnabé maneja atesta o nível cultural de muitos dos portugueses de então. Posto 
isto, e muito naturalmente, impõe-se a seguinte questão: será que a relevância 
e o reconhecimento imprimidos a Barnabé não constituirão uma espécie de 
homenagem àqueles que, apesar de não terem voz, nem eco na História, muito 
contribuíram para levar as caravelas da descoberta a bom porto?

Por outro lado, para além da forte presença do elemento histórico, desde 
logo, inscrito na temática em questão que, numa dança magnética entre realidade 
e ficção, foca variados assuntos de extrema relevância para a saúde memorial 
do país, trata-se também de um texto rico do ponto de vista cultural. Jorge Leon 
Machado explica que Mário Cláudio dialoga, em Peregrinação de Barnabé das 
Índias, com “textos como o Roteiro da Índia de Álvaro Velho, as Décadas da 
Ásia de João de Barros ou Os Lusíadas”1664. Em relação a este último, talvez 

1663  Carlos J. F. Jorge, “Os Quadros da Crónica ou a História Segundo o Romancista”, p. 207.

1664  Jorge Leon Machado, in Jornal de Letras e Letras, Julho de 1998, disponível em http://
alfarrabio.di.uminho.pt/vercial/letras/recen022.htm [acedido a 21-11-2008].
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o mais produtivo, podemos tecer algumas considerações, não obstante muito 
resumidas, posto que já tivemos oportunidade de nos referirmos a estas influências 
aquando do desenvolvimento do tópico “Classicismo vs. Pós-modernidade”. 
Começamos por relembrar as semelhanças do ponto de vista macroestrutural, 
mais concretamente no âmbito da divisão em dez capítulos a que foi submetida 
a obra em estudo, fazendo-nos lembrar os dez cantos d’Os Lusíadas. De entre 
uma panóplia imensa de temáticas herdadas d’Os Lusíadas, anteriormente 
apontadas, destacamos a questão do falso piloto/falso guia. Com efeito, tal como 
acontece nesta última obra, também em Peregrinação de Barnabé das Índias, 
os portugueses esperavam passar por terras cristãs, mas foram, ao engano, 
tresmalhados do trajecto pretendido. Eis o contexto de Peregrinação de Barnabé 
das Índias que retrata esse episódio: 

“Mas para os recifes os ia empurrando o malvado, no intuito de que sem remédio 
naufragassem, concluindo por tecer meios de os arredar de Quíloa, facto de que se 
aperceberam os burlados, três léguas vencidas para além da Cidade. Impossibilitando- 
-se-lhes o retrocesso, por soprarem muito fortes os ventos a isso adversos, e por no 
mesmo sentido investirem as correntes, viu-se o capitão-mor na necessidade de desistir 
da visita ao porto onde lhe asseveravam morar alguns cristãos, e de prosseguir, consoante 
se adivinharia pretenderem os Céus e os elementos, rumo à ilha de Moçambique”1665.

Como facilmente se percebe, esta passagem apresenta óbvias similitudes 
com o canto I d’Os Lusíadas, onde figura este sobejamente conhecido trecho: 

“E sendo a ela [Mombaça] o Capitão chegado, / Estranhamente ledo, porque espera 
/ De poder ver o povo baptizado, / Como o falso piloto lhe dissera, / Eis vêm batéis 
da terra, com recado / Do Rei, que já sabia a Gente que era; / Que Baco muito de 
antes o avisara, / Na forma doutro Mouro, que tomara. // O recado que trazem é de 
amigos, / Mas debaixo o veneno vem coberto, / Que os pensamentos eram de inimigos, 
/ Segundo foi o engano descoberto”1666.

Mas Peregrinação de Barnabé das Índias comunica também com 
personagens como “o Velho do Restelo pela sensatez dos conselhos”1667 
concedidos à marinhagem. De facto, Barnabé, depois de ter praticado uma série 
de irregularidades no passado, vai crescendo imenso ao longo da obra, acabando 
por se tornar num elemento deveras relevante no seio da tripulação que ruma à 

1665  Mário Cláudio, Peregrinação de Barnabé das Índias, p. 192.

1666  Luís Vaz de Camões, Os Lusíadas, Canto I, 101-102, acrescento nosso. 

1667  Jorge Leon Machado, in Jornal de Letras e Letras, Julho de 1998.
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Índia. Porém, não se fica por aqui, “Barnabé das Índias apresenta-se-nos ainda 
como uma figura do Antigo Testamento quando visita Vasco da Gama em sua 
casa, já velho, e lhe relembra a viagem”1668, sendo que este último, como já 
referimos, lhe atribui inclusivamente as honras da descoberta da Índia. É ainda 
notória a intertextualidade com Os Lusíadas no âmbito da referência aos monstros 
marinhos que nos fazem lembrar o “Adamastor”, mas também o “Mostrengo”, 
da Mensagem. Por isso mesmo, associamos a passagem de Peregrinação de 
Barnabé das Índias, “e pela translucidez de uma alforreca perdida é que observa o 
mostrengo ali figurado, a mais profusa das hidras das sete cabeçorras do medo”1669, 
não só ao Adamastor camoniano, mas também ao Mostrengo pessoano:

“Três vezes rodou imundo e grosso, / [....] Quem vem poder o que só eu posso, / Que 
moro onde nunca ninguém me visse. / E escorro os medos do mar sem fundo? / [....] 
três vezes do leme as mãos ergueu, / três vezes ao leme as repreendeu feio e grosso e 
três vezes rodou”1670.

 
Para além disso, não podemos ainda olvidar as similitudes existentes entre 

a Peregrinação de Barnabé das Índias, de Mário Cláudio, e a Peregrinação, 
de Fernão Mendes Pinto, na medida em que assistimos, em ambos os casos, 
à apresentação da História segundo a perspectiva de figuras historicamente 
menos relevantes. Facilmente se infere que estamos, nestes casos, perante 
dois aventureiros, Barnabé e Fernão Mendes Pinto, que partem em busca do 
desconhecido. Mais uma vez, poder-se-á achar um labor mais desenvolvido desta 
interferência no ponto temático “Classicismo vs. Pós-modernidade”.

Para além destes importantes vultos da cultura portuguesa, encontramos 
também, a dada altura, uma referência ao Sermão de Santo António aos Peixes e 
ao “taumaturgo Santo António de Lisboa, o qual afirmavam os cristãos mostrar-
se tão afeiçoado aos peixes que para eles só proferira um magnífico sermão”1671. 
Não deixa, pois, de ser curioso que a menção a esta importante entidade 
cultural se encontre expressa no capítulo sexto da obra em estudo que, por 
sinal, se intitula “Os Peixes”. No âmbito da temática religiosa, aspecto cultural 
igualmente relevante, há que tecer umas breves notas sobre o arreigado espírito 
de missão evangelizadora, quase obsessivo, diríamos mesmo, que pairava nas 

1668  Idem, ibidem.

1669  Mário Cláudio, Peregrinação de Barnabé das Índias, p. 22.

1670  Fernando Pessoa, Mensagem, 18.ª ed., Lisboa, Edições Ática, 1997, pp. 64-65. 

1671  Mário Cláudio, Peregrinação de Barnabé das Índias, p. 178.
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frotas portuguesas, explorado por Mário Cláudio, neste contexto, com uma certa 
pitada de humor e revelando inclusivamente alguma dose de ingenuidade dos 
marinheiros, senão vejamos: 

“Mas uns tantos houve que, aferrados a teorias de que não pretendiam despojar-se, 
recusaram a visita, protestando que não consistia aquilo em mais do que obra do 
Demónio, e que, se tinham navegado para quejandas latitudes, sofrendo os reveses com 
que os experimentara a Providência, seria para propagar a mensagem do Evangelho, e 
não para de semelhante jeito vergonhosamente a esquecer”1672.

Por outro lado, também o estilo manuelino1673 marca uma forte presença em 
Peregrinação de Barnabé das Índias. Por isso mesmo, ainda antes de explicarmos 
a forma como é explorado na obra em destaque, apresentamos, em seguida, 
algumas notas sobre o citado estilo: 

“[…] o seu ‘hiper-realismo’ integra num mesmo ‘tempo’ o ciclo de produção do 
artificial (o mundo humano) e o ciclo de produção da Natureza. Eis o que podemos 
confirmar em detalhes extremamente significativos (e, aliás, extensíveis ao gótico 
tardio mais resistente, como o da Europa Central, tais como a mísula do coro do 
Convento de Cristo, em Tomar (uma mísula vegetalista que representa as nervuras 
enquanto troncos ou ramos de uma árvore nascendo de uma parede)”1674. 

Como se sabe, o Convento de Cristo, de Tomar, possui, “ao centro, a janela 
[que] mostra um velho barbado sustentando um tronco de carvalho, figuração, 
certamente, de um Jessé ‘dendróforo’, em relação com a árvore da vida e com 
a genealogia de Cristo”1675. Paulo Pereira faz uma abordagem iconográfica a 
este monumento apresentando, a dada altura, os temas que surgem na fachada 
ocidental, dividindo-os em elementos naturais, elementos artefactuais, elementos 

1672  Idem, ibidem, pp. 184-185.

1673  Ana Lídia Pinto explica que “denominou-se de arte manuelina, a arte que se desenvolveu, em 
Portugal, entre finais do século XV, ainda com D. João II, e inícios do século XVI, sobretudo durante 
os reinados de D. Manuel I (de onde lhe veio o nome) e de D. João III. Por outras palavras, entre 
1490 e 1540, grosso modo” (Ana Lídia Pinto, Fernanda Meireles, Manuela Cernadas Cambotas, 
História da Arte Ocidental Portuguesa. Das Origens ao Final do Século XX, Porto, Porto Editora, 
2001, p. 420).

1674  Idem, ibidem, p. 436.

1675  História de Portugal, direcção de José Mattoso, vol. III, No Alvorecer da Modernidade, 
coordenação de Joaquim Romero Magalhães, Lisboa, Editorial Estampa, pp. 436-437, acrescento 
nosso.
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heráldicos (figuração humana e figuração fantástica). Vejamos, em seguida, o que 
entende por cada um deles: 

“Elementos naturais: - o Sobreiro (tronco descascado dos botaréus, raízes); - o Roble 
ou Carvalho (tronco cortado e seco sobre o busto) – não esquecendo que o sobreiro é 
uma árvore da mesma família dos carvalhos (‘quercus’); - vegetação variada, a saber: - 
Alcachofras, - Cápsulas de ‘Papaver somnifer’, - Folhas de Cacto, - Troncos Nodosos, 
- Algas (motivos enrolados sobre o vão, ‘sobrancelhas’); Elementos artefactuais: - 
Corda; Candeias, correntes; Guizeiras, guizos (elementos de ligação, enfeites, brincos 
de ‘harpia’); ‘Piecettes’ (que podem ser interpretados como bóias de cortiça ou argolas 
de reposteiro); Coxim (capialço do óculo), Peças de ourivesaria (anéis, manilhas, 
colares, fivela colar de cadeia, recorte da conópia) Elementos heráldicos: - Cruz de 
Cristo; - Esfera Armilar, - Escudo de Portugal; Anjos tenentes (botaréu esquerdo); - 
Reis de Armas ou Arautos (guerreiros do botaréu direito); - Fivela (emblema da Ordem 
da Jarreteira); - Colar da Cadeia (emblema); Figuração humana: - Bustos barbados 
(actualmente três); Figuração fantástica: - Harpia (base do óculo); - Dragão; - Gárgulas 
(temas avulsos, animalistas)”1676. 

Portanto, no âmbito da arquitectura, as construções deste período encontram 
a sua máxima expressão nas características que, muito resumidamente, se seguem: 

“• na manutenção das estruturas góticas essenciais [...] aliadas, contudo, a novos 
conceitos de espaço e iluminação já, por vezes, renascentistas [...] • numa nova 
gramática formal que recorre a elementos, estruturais ou decorativos, inovadores 
[...] • no gosto pela ornamentação profusa, exuberante e exagerada, [...] antecipando 
um certo barroquismo. Essa exuberância decorativa vive essencialmente do trabalho 
escultórico, com relevos de finos cinzelados e rendilhados; • na temática decorativa 
onde se evidenciam os motivos naturalistas, de influência marinha e a simbologia 
ligada à exaltação da pátria e à heráldica régia”1677. 

Posto isto, importa agora esclarecer que a escrita de Mário Cláudio 
obedece, na obra narrativa em estudo, a algumas destas marcas do estilo 
manuelino. Ou seja, este escritor, em jeito polifónico, transfere para a linguagem 
escrita aspectos que estão pormenorizadamente trabalhados em pedra. No fundo, 
esta proximidade aparenta ser uma espécie de homenagem ao também rebuscado 

1676  Paulo Pereira, A Obra Silvestre e a Esfera do Rei. Iconologia da Arquitectura Manuelina na 
Grande Estremadura, Coimbra, Instituto de História da Arte, Faculdade de Letras da Universidade 
de Coimbra, 1990, pp. 137-138, negrito nosso em todos os casos.

1677  Ana Lídia Pinto, Fernanda Meireles, Manuela Cernadas Cambotas, História da Arte 
Ocidental Portuguesa. Das Origens ao Final do Século XX, p. 420.
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estilo manuelino1678, mas, desta feita, transferido para a prosa. E as semelhanças 
quase que dispensam apresentações, todavia podemos aqui destacar a tendência à 
utilização de uma escrita pejada de pormenores, de exageros, dos tais rendilhados. 
Assim como o estilo manuelino também o claudiano se caracteriza, não raras 
vezes, pela luxúria do pormenor, aspecto, de resto, já tratado nesta obra em outras 
ocasiões1679. A título exemplificativo, focalizemos a nossa atenção na Janela do 
Convento de Cristo, de Tomar, e encontramos uma verdadeira fonte de inspiração 
de que, certamente, se serviu Mário Cláudio, principalmente se pensarmos 
na simbologia da árvore da vida e da genealogia de Cristo, aspectos atrás 
mencionados. Também a imagem do elemento artefactual “corda” é encontrada 
tanto neste monumento arquitectónico como na narrativa em estudo, mais 
concretamente no capítulo quinto que se intitula precisamente “As Cordas”. De 
facto, a importância deste utensílio na obra em análise pode levar-nos a variadas 
interpretações: por um lado, todos os marinheiros tiveram de largar as cordas, as 
amarras, mães, pais, esposas, filhos, que os prendiam à terra, e embarcar nesta 
aventura; por outro lado, remetendo para o binómio terra/mar, essa separação das 
cordas que os prendem à terra pode simbolicamente representar a libertação dos 
pecados que são purgados nas águas salgadas do mar, como, de resto, aconteceu 
com Barnabé. Finalmente, há passagens que nos remetem para a sensação de 
estarem presos, confinados a um reduzido espaço, como se de uma “gaiola de 
cordame” se tratasse, sensação inscrita nesta passagem: “e ocasiões havia em que 
imaginava ser a nossa embarcação uma espécie de gaiola de cordame e de ar, a 
lembrança me devolvendo a que fabricara para o pintarroxo da minha meninice 
[…] não há prisão que resulte, se livres perseverarmos no que pensamos”1680. 
Todavia, este fragmento pode também reportar-se a uma espécie de cristianização 
forçada do judeu Barnabé.

Atentemos, já de seguida, na cirúrgica introdução de outro elemento cultural, 
mas importa previamente actualizar alguns esclarecimentos. A propósito das duas 
imagens que se seguem (figuras 1 e 2), ambas retiradas da obra de A. de Lucena 
e Vale1681, devemos clarificar que, na opinião de José de Figueiredo, o S. Pedro de 
Tarouca é “anterior ao de Viseu por neste o cadeirão ser já renascentista ao passo 

1678  Cf. Gabriel Magalhães, “O Romance como Utopia. Notas de um Percurso Claudiano”, p. 9.

1679  Veja-se, entre outros casos, o ponto temático “Neologismo vs. Arcaísmo”. 

1680  Mário Cláudio, Peregrinação de Barnabé das Índias, p. 142.

1681  Cf. A. de Lucena e Vale, Grão Vasco na História e na Crítica, sep. da revista Beira Alta, 
Viseu, 1953, pp. 42 e 43.
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que o de Tarouca é gótico, igual precedência acusando o missal de Tarouca em 
relação ao de Viseu”1682. Seja como for, a única realidade que realmente interessa, 
para Lucena e Vale, consiste no facto de ambos serem efectivamente S. Pedros, 
no fundo: 

“[…] duas realizações dum único e mesmo tema, com idênticos pormenores, as mesmas 
proporções, a mesma técnica, equivalente mérito artístico, igual desígnio, superior de 
incarnar na figura venerada, entronizada e coroada de tiara, toda a grandeza, a nobreza, 
a soberania espiritual e temporal do Pontífice Romano” 1683.

Não obstante, assume que existem, efectivamente, diferenças “de 
modelação e acabamento, diferenças da própria figura que incarna a pessoa do 
Apóstolo”1684, tratando-se, no entanto, de dois originais e não de um original e 
uma cópia1685. Polémicas à parte, no âmbito do presente trabalho interessa-nos, 
mormente, o aproveitamento que Mário Cláudio faz da figura São Pedro. Isto é, 
de uma forma singela mas artificiosa, o ficcionista em destaque introduz a citada 
imagem em Peregrinação de Barnabé das Índias, concretamente aquando do 
desafio que Gaspar Vaz, mestre de pintura, direcciona a Barnabé, convidando-o 
a tomar as vestes de São Pedro e, por conseguinte, a pousar para ele, tais eram as 
semelhanças físicas entre estas duas figuras: Barnabé e São Pedro. Após a chegada 
deste último a São João de Tarouca1686, e ocorridas algumas peripécias, Gaspar 
Vaz confidencia-lhe que o abade daquele convento lhe havia requerido que “uma 
tábua amanhasse com o esteio da nossa Santa Madre Igreja”1687. Continuando o 
seu raciocínio, afirma ainda o seguinte: 

“[...] em ti havendo topado eu com o semblante que me convém, desejo que com 
franqueza me declares se em câmbio de satisfatório passadio e uma saca de moedas te 
apetece, ou não, postares-te como exemplo por onde se ordene a grandeza desse em 
quem fixou Jesus Cristo a sua pedra eclesial” 1688. 

1682  Idem, ibidem, pp. 41-42.

1683  Idem, ibidem, p. 43.

1684  Idem, ibidem, p. 43.

1685  As duas imagens a que nos reportamos podem ser achadas no final deste ponto, concretamente 
nas Figuras 1 e 2.

1686  Cf. Mário Cláudio, Peregrinação de Barnabé das Índias, p. 272.

1687  Idem, ibidem, p. 273.

1688  Idem, ibidem, pp. 273-274.
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E foi neste contexto que Barnabé pousou para Gaspar Vaz: 

“[...] se instalou no banquinho onde por hábito um converso talhava sapatos de 
cordovão, e na atitude e pose foi obedecendo a quanto dele o artista exigia, e 
confiaram-lhe paramentos para que os vestisse, ainda que por cima da farrapada onde 
basta piolheira remexia”1689.

Com efeito, torna-se evidente a celebração da imagem, em contexto 
apropriado, de mais um relevante ícone cultural do nosso património, ou seja, 
São Pedro de Tarouca/Viseu. 

Depois de tudo quanto foi exposto, facilmente se percebe a integração de 
Peregrinação de Barnabé das Índias no designado grau 1, correspondente ao 
stilus grauis, ou seja, ao estilo grandioso, dada a riqueza histórica, logo à partida 
inscrita no motivo temático explorado, mas também pelos elementos culturais de 
grande monta tratados e até pelo preciosismo da palavra que, por seu interposto, 
reproduz o clima vivido na época. 

      

Figura 1 – S. PEDRO – Conjunto de Tarouca Figura 2 – S. PEDRO de Viseu

1689  Idem, ibidem, p. 274.
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3.2. STILUS MEDIOCRIS (GRAU 2)
3.2.1. Amadeo 

Como se sabe foi a convite de Vasco Graça Moura, em 1984, que Mário 
Cláudio resolveu escrever uma biografia1690 (e/ou psico-biografia) de um pintor 
modernista apelidado Amadeo de Souza Cardoso, inaugurando a premiada 
Trilogia da Mão, por via da qual o mencionado ficcionista abordou: 

“[…] a vida e obra de outras figuras artísticas nortenhas, a violoncelista Guilhermina 
Suggia (Guilhermina) e a barrista Rosa Ramalho (Rosa). Através dos três artistas, 
tipificou distintos estratos sociais (aristocracia, burguesia e povo) e o ‘imaginário 
nacional’, entre o virar do século XIX e meados do século XX”1691. 

 
Na verdade, como muito bem nota Cristina Oliveira, “com Amadeo, pinta-

se a tela da aristocracia rural do início do século, com as notas do violoncelo de 
Guilhermina, ouve-se uma burguesia citadina, com as mãos de Rosa, vive-se 
o génio de um povo capaz de dar forma à matéria primordial”1692. Para Carlos 
Reis, Amadeo corresponde verdadeiramente a “uma tendência privilegiada pela 
ficção portuguesa nos últimos anos, de re-inscrição da literatura – e em particular 
da ficção – no tecido histórico, explicitamente perfilhado como preferencial 
enquadramento de práticas ficcionais”1693. Em ambos os comentários, apercebemo- 
-nos, de imediato, da referência a um elemento comum que se prende com o retrato 
do passado, isto é, com a utilização, como pano de fundo, para a montagem da 
trama principal, do filão histórico. Também Carlos Jorge, a propósito do mesmo 
trabalho, sublinha dois aspectos que considera evidentes, mas simultaneamente 
fascinantes, e que se prendem com o facto de o relato surgir do seguinte modo: 

“[…] sob a caução de personagem histórica, não ficcional mas ‘biografada’, ou como 
matéria de imediato reportada à crónica, simulando-se a intenção de construir um 
discurso historicamente factual, seja tal matéria a privada ou familiar, a do discurso 

1690  Cf. Dalva Maria Calvão Verani, “Tradução, Recriação: da Pintura de Amadeo à palavra de
Mário Cláudio”, disponível em http://www.geocities.com/ail_br/traducaorecriacaodapintura.
htm?200817, pp. 1-4 [acedido a 19-01-2009].

1691  Centro de Documentação de Autores Portugueses, 02/2005, p. 1.

1692  Cristina R. Cordeiro Oliveira, “Cláudio (Mário)”, in Biblos. Enciclopédia Verbo das 
Literaturas de Língua Portuguesa, p. 1169.

1693  Carlos Reis, in Mário Cláudio. 30 Anos de Trabalho Literário (1969-1999), p. 29.
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memorialístico ou a do diário, ou, ainda, a do quotidiano que circula na comunicação 
de massas”1694. 

O mesmo estudioso destaca ainda a conjugação de forma original de 
mecanismos múltiplos, permitindo a criação de um “dispositivo poético a que 
poderá chamar-se aparato estético da escrita”1695 como uma espécie de espectáculo 
da enunciação, o qual funciona do seguinte modo: 

“[…] um sujeito enunciativo aborda o documento, pretexto da história a construir, e 
modifica-o de forma a que o objecto de ficção se destaque pela relação com a História 
do seu tempo, mas sob os efeitos da metamorfose operada pelo discurso poetizante do 
autor”1696. 

Como já referimos num outro momento, esta obra obriga-nos à reflexão em 
torno de questões da jurisdição da realidade e da ficção. Na verdade, assumindo 
as vestes de historiador, reconhecido como elemento dinâmico e imprescindível 
da construção histórica, todavia liberto das suas tradicionais obrigações, Mário 
Cláudio segue uma forma original de biografar, pois para ele: “o biografado, 
o herói, é visto como produto e produtor da sociedade em que viveu”1697. Com 
efeito, por detrás das intenções que detectamos a olho nu, algumas delas ligadas 
à vida e obra do pintor modernista em destaque, existem muitas outras veladas, 
deixadas propositadamente à capacidade hermenêutica do leitor atento que é 
enredado num eficiente jogo de planos vários, num texto inquietante de registos 
e identidades múltiplas. 

No que concerne à matriz cultural trabalhada nesta obra, Ana Paula Arnaut, 
depois de identificar a fidelidade de uma descrição feita por Mário Cláudio 
em Amadeo que “nos traz à memória o bem conhecido quadro ‘O Banho das 
Feiticeiras’ de 1912”, identifica também a “interferência da pintura na escrita [...] 

1694  Carlos J. F. Jorge, “Os Quadros da Crónica ou a História Segundo o Romancista”, in 
Colóquio/Letras, Recensões Críticas, n.º 161-162, p. 203.

1695  Idem, ibidem, p. 203.

1696  Idem, ibidem, pp. 203-204.

1697  José Manuel Azevedo e Silva, “Prefácio” ao livro de Ana Margarida Santos Pereira, in  
A Inquisição no Brasil. Aspectos da sua Actuação nas Capitanias do Sul (de Meados do Século 
XVI ao Início do Século XVIII), Coimbra, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 2006, 
pp. 7-8.
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quando, num eco talvez de ‘Procissão de Amarante’, de 1913”1698, se retrata, na 
verdade, o seguinte episódio:

“Para além era a aldeia, toda concentrada numa força que em foguetes haveria de 
explodir imprimindo rosas e cruzes nos lenços de muitas cores, percorrida por um 
Diabo e uma Diaba que escavavam púcaros pelos cantos, comiam à dentada os 
girassóis, se debruçavam na boca dos poços donde os dedos se retiravam carregados 
de limos”1699.

 Neste sentido, a mencionada estudiosa chega mesmo a frisar a existência 
de um “fenómeno de importações recíprocas [...] de características próprias de 
diferentes modos de representação, como a pintura e a literatura, isto é, o visual 
e o verbal”1700, pintura essa, dada a sua originalidade naqueles tempos, por vezes 
incompreendida. A título de peças probatórias desta última afirmação, vejam-se 
os contextos que de seguida transcrevemos: 

“Logo o cavalheiro vence a largas passadas a extensão da galeria, por entre os parcos 
visitantes num silêncio contrito. Aproximando-se de Amadeo, que folheia o jornal, 
encara-o com ódio, escarra com fragor sobre uma tela. Não replica o artista, obrigando 
os músculos à contenção, retorna às páginas do jornal”1701; “Ele sabe como lhe convém, 
para que possa persistir na caminhada, a palma verde do martírio. Se, mais tarde, nem 
sequer tira desforço de violenta bofetada em plena via pública, pela idêntica razão dos 
trabalhos que expusera”1702.

No fundo, Ana Paula Arnaut entende que tudo “o que se comenta do estilo 
mágico e feérico de Amadeo-pintor” é perceptível “na semântica das primeiras 
vinte páginas desta obra; espaço-momento onde o modo como se biografa o 
mundo da infância vivido na Casa em muito se assemelha a alguns dos mais 
interessantes quadros do pintor”1703. Na realidade, já o dissemos em outra ocasião, 

1698  Ana Paula Arnaut, Post-Modernismo no Romance Português Contemporâneo. Fios de 
Ariadne. Máscaras de Proteu, p. 178.

1699  Mário Cláudio, Amadeo, p. 14

1700  Ana Paula Arnaut, Post-Modernismo no Romance Português Contemporâneo. Fios de 
Ariadne. Máscaras de Proteu, pp. 179-180.

1701  Mário Cláudio, Amadeo, p. 96.

1702  Idem, ibidem, p. 96.

1703  Ana Paula Arnaut, Post-Modernismo no Romance Português Contemporâneo. Fios de 
Ariadne. Máscaras de Proteu, p. 177, nas duas citações.
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mas voltamos a repetir, posto que se trata de um aspecto francamente relevante 
nesta abordagem e que consiste nas inaugurais menções à Casa que corporizam 
as formas contempladas “em duas pinturas de cerca de 1910 e em ‘O Salto 
do Coelho’, de 1911, ou, de modo mais obviamente explícito e elaborado, às 
imagens esguia e fugidiamente fixadas em ‘A Casa de Manhufe’ e ‘A cozinha 
de Manhufe’, ambas de 1913”1704. A propósito da cozinha de Manhufe, Amadeo 
exclama o seguinte:

“Dos vários modelos de reconciliação, a frequência da cozinha de uma casa será por 
certo o mais antigo e o mais conseguido. Reconhecerá isto Amadeo quando pinta a 
‘Cozinha da Casa de Manhufe’, nesse calor de evocados convívios, solilóquios a que o 
lume crepitante faz companhia, presentificando gerações que vêm aconchegar o corpo 
dos viventes”1705. 

De facto, a “moldura documental”, fielmente reproduzida, representa não 
só uma tentativa de angariar maior fiabilidade histórica, mas, por outro lado, 
revela-nos novamente a interferência das artes, neste caso concreto da pintura, na 
escrita, estratégia que, de resto, vai sendo habitual ao longo das obras de Mário 
Cláudio, registando, no entanto, devido à especificidade do tema tratado, uma 
incidência elevada em Amadeo. Na verdade, reportamo-nos concretamente aos 
seguintes aspectos:

“o conjunto de quatro fotografias que a meio do livro se inserem, duas de carácter 
pessoal (Amadeo enquanto jovem e Amadeo e Lúcia de Sousa Cardoso com a avó 
materna do pintor) e duas representativas da sua veia artística (Casa de Manhufe e 
Entrada) que, bastas vezes, se ilustra na evocação ou descrição gráfica de outros dos 
seus quadros”1706.

Por outro lado, existem igualmente indicações geográficas concernentes 
“a locais em que [Amadeo] viveu (caso entre outros, do atelier do Boulevard 
Montparnasse, do número 14 da Cité Falguière, ou do número 3 da Rue Colonel 
Combes)”1707. Vejamos, portanto, as seguintes marcas locativas:  

1704  Idem, ibidem, p. 178.

1705  Mário Cláudio, Amadeo, p. 62.

1706  Ana Paula Arnaut, Post-Modernismo no Romance Português Contemporâneo. Fios de 
Ariadne. Máscaras de Proteu, p. 187.

1707  Idem, ibidem, p. 186, acrescento nosso.
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“[…] uma nova tebaiada, no 14 da Cité Falguière. Pouco depois, mudará para o 
27 da Rue de Fleurus e, mais tarde e sucessivamente, para o 3 da Rue du Colonel 
Combes, o 29 da Rue Ernest Cresson, o 38 bis da Rue Boulard. De todos será, porém, 
a Cité Falguière o paradigma. Quem por dentro a conheceu, ou antes de nós a visitou, 
descreveu-a como povoação de ateliers, do resto do Mundo escondida por plátanos”1708. 

Para além dos espaços que habitou ou frequentou, como o “estúdio do 
catalão Anglada Camarasa, a que Amadeo vai desaguar, com um corpo discente 
que se garante um estatuto pelo uso de uma bóina quatrocentista de veludo 
antracite, tombada sobre a orelha”1709, encontramos ainda menção às relações 
que mantinha com um leque de outros artistas, de onde destacamos os seguintes: 
“Eduardo Viana, José Pacheko, Francisco Smith, Robert e Sarah Delaunay ou 
Amadeo Modigliani que, em mil novecentos e onze, leva a cabo a sua primeira 
exposição de escultura no estúdio de Colonel Combes”1710. 

Paralelamente a tudo isto, acedemos, de igual modo, a certos aspectos da 
sua vida quotidiana, como é o caso da partilha do tecto com “José Pacheko, que 
com Amadeo viria a coabitar a tebaida”1711. No que diz respeito, por exemplo, a 
Amadeo Modigliani, Papi dá-nos conta do generoso empréstimo do nosso Amadeo 
que, ao lhe facultar um espaço apropriado, permite-lhe avançar com a exposição. 
Isto é visível na passagem: “Em mil novecentos e onze, Amadeo de Souza- 
-Cardoso cede o seu estúdio à primeira exposição, que é de escultura, de Amadeo 
Modigliani. Os aposentos da Rue du Colonel Combes funcionam assim como 
albergaria”1712. 

Ademais, tomamos também conhecimento da realização de uma outra 
“grande exposição de mil novecentos e treze. The Armory Show, trampolim para 
uma notoriedade além-mar, ainda hoje passível de ser atestada pela presença 
pictórica no Art Institute de Chicago”1713. Na verdade, sabemos que Mário 
Cláudio contactou o citado Instituto que, pela módica quantia de quinze dólares, 
prontificou-se “a fornecer-lhe reproduções a preto e branco das três peças do 

1708  Mário Cláudio, Amadeo, p. 47.

1709  Idem, ibidem, pp. 46-47.

1710  Ana Paula Arnaut, Post-Modernismo no Romance Português Contemporâneo. Fios de 
Ariadne. Máscaras de Proteu, p. 186.

1711  Mário Cláudio, Amadeo, p. 55.

1712  Idem, ibidem, p. 61.

1713  Ana Paula Arnaut, Post-Modernismo no Romance Português Contemporâneo. Fios de 
Ariadne. Máscaras de Proteu, pp. 186-187.
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pintor lá existentes”1714. Da mencionada exposição, temos conhecimento de vários 
detalhes, a saber: quando e onde decorreu e quem foi convidado. Vejamos então 
um pequeno trecho que nos dá conta desses pormenores: 

“A grande exposição denominava-se The Armory Show, e abrira a dezessete de 
Fevereiro de mil novecentos e treze no Armory of New Yourk’s Sixty-Nineth Regiment, 
na Twenty-Fifth Street. Entre as mil entradas catalogadas, contavam-se oito precedidas 
do nome de Amadeo de Souza-Cardoso. Fora o caso que três americanos, Walter Pach, 
Arthur B. Davies e Walt Kuhn haviam batido a Europa, filando quanto pudesse fecundar 
o continente novo. Colónia e Paris e Londres estiveram-lhes no roteiro e, logo, no 
rotativismo de relacionamentos em que Gertrude Stein, por exemplo, era ao mesmo 
tempo amiga de Pach e vizinha de Amadeo, seria apanhado o homem de Portugal 
[...]. Convidado para a inauguração de mostra, Theodore Roosevelt, enaltecendo o 
progresso, declarava repudiar ‘os extremistas europeus que se expuseram aqui’”1715.

Para além destas relevantes exposições, repletas de marcantes figuras 
nacionais e internacionais, contactamos ainda em Amadeo com outras 
personalidades dignas de algum destaque, como o “poeta que se queima nas 
labaredas por ele próprio atiçadas, como é o caso de Arthuer Rimabud”1716 ou 
de jornalistas que são descritos como “melros, quase sempre depenados mas 
prazenteiros, [...] com uma coluna onde expendem a crítica da música e do teatro, 
da pintura e do circo, acolhem o efervescente ‘pintor Cardoso’ com uma prelecção 
magnífica de flibusteiro galante”1717. 

Cumpre-nos finalmente explicitar que Mário Cláudio maneja uma técnica, 
de resto, praticada noutros romances, para imprimir um cunho de verosimilhança 
à história narrada. É disso caso o sistema das cartas que, de Lisboa e de Paris, 
Papi remete à sua mãe1718, em 1906 e 1908; ao seu pai1719, igualmente de Paris, em 
1907; e, de Espinho, ao seu irmão António, em 1917, embora se sirva deste recurso 
em escala reduzida para não “transformar a obra num romance epistolar”1720.  

1714  Idem, ibidem, p. 193-194.

1715  Mário Cláudio, Amadeo, pp. 79-80.

1716  Idem, ibidem, p. 93.

1717  Idem, ibidem, p. 97.

1718  Cf. idem, ibidem, por exemplo, pp. 36-37.

1719  Cf. idem, ibidem, entre outras, pp. 42-43.

1720  Ana Paula Arnaut, Post-Modernismo no Romance Português Contemporâneo. Fios de 
Ariadne. Máscaras de Proteu, p. 187.
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E, finalmente, terminamos com a descrição do seu estado moribundo e padecimento 
que, sem surpresa, apela fortemente ao elemento visual, fazendo-nos lembrar uma 
pintura e os vários passos palmilhados ao longo da sua execução, numa simbiose 
perfeita entre cores, imagens e escrita, senão vejamos: 

“A morte leva-o em três dias. Um cobertor de trevas vem sufocar-lhe a fímbria das 
pestanas caídas, o peito regougando num tablado a rebentar. Na linha dos cabelos, 
uma coroa de água de contínuo lhe encharcara a testa. Vibra de súbito um laranja, 
um cobalto, aos nervos transmitindo o choque da febre. No horizonte os castelos se 
acomodam, em sua frescura, pelas pranchas da câmara, em seu rosto despejando um 
olhar abismado”1721. 

Pelo exposto, fica claro que Amadeo é, sem dúvida, um romance que 
articula várias histórias, a de Amadeo, a de Papi e a leitura dos factos através dos 
olhos de Frederico. Não obstante, sempre que possível, remete para elementos 
verídicos, principalmente no que diz respeito à vida do pintor em apreço, o 
que confere alguma verosimilhança à história narrada. Concomitantemente, 
encontramos a penetração, evidente e bastante arreigada, de aspectos artísticos, 
dada a especificidade da matéria principal tratada: a vida do pintor Amadeo de 
Souza-Cardoso. Como se sabe, neste livro, Papi tenta reconstruir o percurso 
existencial de Amadeo, pintor português do início do século XX, um dos 
introdutores do Modernismo em Portugal, contando, para tal, com a ajuda do 
seu sobrinho Frederico. Registam-se, pois, duas narrativas paralelas que se vão 
alternando. Por um lado, encontramos Papi atarefado em recolher todas as pistas 
espartilhadas da vida do citado pintor, por outro, somos surpreendidos com os 
registos diarísticos, onde Frederico nos dá conta da convivência conflituosa 
com o seu tio. Estes dois segmentos narrativos apresentam, no entanto, e como 
muito bem notou Gabriel Magalhães, estilos diferentes1722. No primeiro caso, 
e de acordo com a classificação atribuída, estamos perante um narrador, cujo 
estilo remonta ao stilus grauis, grau 1, no segundo, estamos na presença de um 
discurso mais próximo do grau 3, pertencente, portanto, ao stilus humilis. Ora, 
a confluência destas duas linhas de abordagem leva-nos à atribuição do grau 2, 
stilus mediocris, ao romance em geral.

1721  Mário Cláudio, Amadeo, pp. 110-111.

1722  Para mais informação acerca dos graus do estilo, cf. Gabriel Magalhães, “O Romance como 
Utopia. Notas de um Percurso Claudiano”, p. 6.
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3.3. STILUS HUMILIS (GRAU 3)
3.3.1. Boa Noite, Senhor Soares

De facto, Boa Noite, Senhor Soares1723 apresenta um estilo muito peculiar, 
não obstante, ainda assim, é possível encontrarmos traços comuns aos restantes 
trabalhos que temos vindo a citar. O gosto que Mário Cláudio acalenta pelos 
contrastes, objecto de análise no capítulo quarto, é apenas um deles. Se apreciarmos 
esta narrativa com mais detalhe e minúcia conseguimos inclusivamente desvelar 
outros fios condutores nos domínios da musicalidade, do estilo ziguezagueante, 
bem como no âmbito do aproveitamento de figuras historicamente relevantes. No 
que diz respeito ao primeiro aspecto, sirva de prova a fuga à colocação da vírgula 
canónica, encontrando-se este sinal linguístico muitas vezes ligado a motivações 
prosódicas. No segundo caso, atente-se no constante saltitar entre histórias 
referentes ao António e ao senhor Soares1724 ou ainda na analepse de 52 anos 
seguida do retorno ao tempo da acção principal, 1985, inscrita neste contexto: 

“Lembro-me então daquela Lisboa de cinquenta e dois anos atrás […]. E as casas de 
Lisboa, aquelas que conheci, onde vivi, ou que visitei, o que lhes terá acontecido? 
[…] Eu coleccionava esses folhetos de propaganda das cidades, dos países, e das 
companhias de transportes, e o meu passatempo favorito consistia em debruçar-me 
sobre os mapas, tentando localizar neles os infinitos lugares que me fascinavam”1725.

No terceiro caso, sabemos que o Senhor Soares é nada mais, nada menos 
do que um dos múltiplos “eus” de Fernando Pessoa. E é precisamente este último 
aspecto que nos interessa particularmente no exercício que empreendemos de 
seguida com o propósito de, com base nos argumentos previamente estabelecidos, 
reflectirmos sobre a atribuição do grau 3, stilus humilis, a esta obra. 

Na realidade, apesar de Mário Cláudio se ter socorrido de personagens e até 
de locais e ambientes utilizados por Fernando Pessoa, o que à partida, segundo os 
nossos critérios, o colocaria num nível superior, consideramos o estilo do trabalho 
em apreço menos elevado do que as obras anteriormente estudadas, na medida 
em que encerra outras características que, a seu tempo o provaremos, assim o 

1723  Sobre esta obra, cf. Ana Paula Arnaut, “Três Homens e um Livro: Boa noite, Senhor 
Soares”, in Norma e Transgressão 2, Coimbra, Imprensa da Universidade, 2009, pp. 201-214. Ver 
ainda Emílio Rui Vilar, “Mário Cláudio – Boa Noite, Senhor Soares”, Revista Colóquio/Letras, 
Recensões Críticas, disponível em http://coloquio.gulbenkian.pt/bib/sirius.exe/news?i=29 [acedido 
a 09-10-2010].

1724  Cf. Mário Cláudio, Boa Noite, Senhor Soares, p. 54.

1725  Idem, ibidem, pp. 47, 49 e 59.
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exigem. Para já, foquemos a nossa atenção na personagem “Senhor Soares” que 
é, na verdade, como o próprio Fernando Pessoa confessa numa carta dirigida 
a João Gaspar Simões, um “semi-heterónimo”1726. Ouçamos, portanto, as suas 
esclarecedoras palavras a este respeito que deixam, logo a priori, antever o tipo 
de estilo que esta figura ficcional estará destinada a promover: 

“O meu semi-heterónimo Bernardo Soares, que aliás em muitas cousas se parece com 
Álvaro de Campos, aparece sempre que estou cansado ou sonolento, de sorte que 
tenha um pouco suspensas as qualidades de raciocínio e de inibição; aquela prosa é um 
constante devaneio”1727. 

Num outro fragmento do prefácio a Ficções do Interlúdio, o citado escritor, 
a propósito da figura em destaque, acrescenta ainda este aspecto: “Bernardo 
Soares, ajudante de guarda-livros na cidade de Lisboa, [...] distinguindo-se de 
mim por suas ideias, seus sentimentos, seus modos de ver e de compreender, não 
se distingue de mim pelo seu estilo de expor”1728. Terminamos a apresentação 
desta figura com uma derradeira passagem, deveras benéfica à compreensão do 
Senhor Soares de Mário Cláudio, que reza o seguinte: 

“Quem é então Bernardo Soares? Fernando Pessoa parece apresentá-lo ao público 
[...] como um empregado de comércio que encontra de quando em vez em modestos 
restaurantes ou casas de pasto da Baixa Lisboeta. Até aqui tem analogia evidente 
com Vicente Guedes. Mas tem 30 anos, é magro, mais alto do que baixo, curvado 
exageradamente quando sentado. Veste-se com certo desleixo não inteiramente 
desleixado. Tem um ar de sofrimento e também um certo ar de inteligência, coberto 
no entanto pelo abatimento e pela estagnação da angústia fria [...], também escreve; na 
verdade é a escrever no seu quarto que gasta as suas noites”1729.

 Em concomitância, devemos também explicitar que, para além desta 
opaca e cinzenta figura, existem ainda mais algumas intertextualidades dignas de 
destaque, nomeadamente no âmbito das personagens, bem como de certos locais, 
igualmente retirados das criações pessoanas, senão vejamos: “[...] imaginei-me 
liberto para sempre da Rua dos Douradores, do patrão Vasques, do guarda-livros 

1726  Obra em Prosa de Fernando Pessoa. Livro do Desassossego, por Bernardo Soares, 
introdução e nova organização de textos de António Quadros, Mem Martins, Publicações Europa- 
-América, d.l. 1986, p. 30.

1727  Ibidem, p. 30.

1728  Ibidem, p. 30.

1729  Ibidem, p. 31.
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Moreira, dos empregados todos, do moço, do garoto e do gato”1730. Como se sabe, 
a Rua dos Douradores, o patrão Vasques, o senhor Moreira, o moço encontram 
igualmente espaço e voz na obra que agora estudamos. Vejamos, por conseguinte, 
este fragmento retirado de Boa Noite, Senhor Soares: “Sem sequer saber quem 
eu era vieram mostrar-ma, explicando que semelhante bicharada aparecia 
frequentemente nos prédios da Rua dos Douradores construídos pelo Marquês de 
Pombal”1731. Atente-se ainda na apresentação das personagens desta última obra 
feita pelo jovem António: 

“No armazém havia além de mim, do patrão Vasques, e do Senhor Soares, que 
trabalhava como nosso tradutor, o senhor Moreira, o guarda-livros, o senhor Borges, o 
caixa, os três rapazes, caixeiros de praça, e o moço de recados. Os três rapazes eram o 
José, o Sérgio e o Vieira, a quem chamávamos o Alfama por morar a Santo Estêvão, e 
o moço que tinha a graça de António como eu”1732.

Na verdade, não é despiciendo afirmar que se em vez de Bernardo Soares 
a figura em destaque fosse Fernando Pessoa, certamente desaguando no título 
Boa Noite, Senhor Pessoa, muito provavelmente esta obra seria tecida com 
outro espectro histórico e cultural, com outra riqueza linguística e, a ser assim, 
ascenderia, segundo a nossa classificação, ao stilus grauis (grau 1). Tal hipótese 
não é de todo estranha, na medida em que se observarmos com cuidado a figura 
3, concretamente a manuscrita página 44 que inicia o capítulo VI, gentilmente 
facultada pelo próprio escritor, e disponível no final desta exposição, apercebemo-
nos de que, numa primeira versão da obra visada, Mário Cláudio havia projectado, 
para o lugar do “senhor Soares”, a personagem “senhor Pessoa”. Com efeito, 
desde esta versão inicial até aquela que foi efectivamente publicada, além de 
alterações que se inscrevem no desejo ardente, já mais do que comprovado, de 
apurar o estilo, há ainda a registar esta grande mudança que, em nossa opinião, 
poderá encontrar a explicação no motivo que acabámos de apontar, ou seja, na 
obrigatoriedade de abraçar outra abrangência histórico-cultural.

Posto isto, deparamo-nos com uma história transmitida de uma forma 
simples, pelo olhar singelo do ingénuo jovem António da Silva Felício que vai 
descrevendo e tecendo considerações acerca das pessoas com as quais se vai 

1730  Obra Essencial de Fernando Pessoa. Livro do Desassossego, composto por Bernardo 
Soares, Ajudante de Guarda-Livros na cidade de Lisboa, edição de Richard Zenith, Lisboa, Assírio 
& Alvim, 2006, pp. 44-45.

1731  Mário Cláudio, Boa Noite, Senhor Soares, p. 11.

1732  Idem, ibidem, p. 13.
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cruzando e dos locais que vai frequentando. É através da sua perspectiva atenta 
que tomamos conhecimento do marasmo em que a cidade de Lisboa se deixou 
cair, onde nada de extraordinário acontece, cujo “calor afugentava das ruas os 
lisboetas, atirados para a penumbra dos seus quartos, a matutar no dia seguinte 
que seria de trabalho, igual aos da semana anterior, e da próxima”1733. No entanto, 
perante um cenário tão pouco palpitante, algo vai despertar a sua atenção. 
Reportamo-nos, em concreto, à curiosidade desmedida, mesclada com certa dose 
de admiração, e, porque não dizê-lo, até mesmo obsessão que nutre, como, de 
resto, outras personagens, embora de forma menos vincada, pelo “senhor Soares”, 
cujo retrato é algo cinzento, diríamos mesmo opaco e nublado. António chega 
inclusivamente a confessar o seguinte: “Fiquei paralisado como um tolo”1734 com 
“o receio de dar de caras com o que tanto me intrigava no seu obscuro silêncio, e 
que tanta admiração inexplicável suscitava em mim”1735.

Sobre a sua vida, pouco sabemos: é poeta, “se bem que eu não resistisse 
a atribuir-lhe o mistério, ou a dedicar-lhe o respeito, que supunha decorrente da 
sua condição de poeta”1736; discreto, homem de poucas falas, “o senhor Soares 
não proferiu palavra”1737; goza de um estatuto especial na empresa, visto que 
até o senhor Moreira, mesmo sendo seu superior, lhe guarda muito respeito, 
assim como o próprio patrão Vasques, “embora teoricamente ocupasse o lugar 
de chefe do tradutor, o senhor Moreira nunca puxava dos galões com ele”1738; 
faz piqueniques ao Domingo, “não sei como lanço a vista por cima do pessoal 
que ali acampava, a merendar, ou a bater a sesta”, “e dou com o sujeito, ou com 
o que se me assemelhou ser ele porque as lentes dos óculos redondos chispavam 
na luz [...], diante do senhor Soares alapava-se um cavalheiro, um tipo que eu 
não conseguia identificar”1739; faz-se acompanhar por mais dois heterónimos 
de Fernando Pessoa, um médico de seu nome Ricardo Reis, “o senhor Soares, 
sempre acompanhado pelo tal doutor Reis”1740, e o outro é Vicente Guedes, 

1733  Idem, ibidem, p. 31.

1734  Idem, ibidem, p. 73.

1735  Idem, ibidem, p. 73.

1736  Idem, ibidem, p. 72.

1737  Idem, ibidem, p. 12.

1738  Idem, ibidem, p. 14.

1739  Idem, ibidem, p. 30.

1740  Idem, ibidem, p. 32.
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“acompanhado por um sujeito, seu amigo, que eu sabia chamar-se Vicente 
Guedes”1741. 

De facto, a fixação de António por esta figura é de tal ordem elevada que 
nem sequer consegue pronunciar uma simples saudação quando se cruza com 
o tal “senhor Soares”. E são vários os momentos que reiteram essa mesma 
dificuldade. Com efeito, não raramente, ouvimo-lo dizer: “aflorou-me então aos 
lábios o tal ‘Boa noite, senhor Soares’ que de novo não consegui articular”1742. 
Na verdade, a sua obsessão toma proporções tão volumosas que o jovem António 
chega inclusive a adormecer a pensar nele, como é visível nesta passagem: “E é 
então que principio a resvalar em definitivo para o sono, quando a claridade me 
entra já pelas frinchas da persiana, e o senhor Soares se dirige a um país muito 
distante que no meu torpor se chama ‘Mar Português’”1743. Mais, encontramos, 
de igual modo, o senhor Soares a girar na sua mente em jeito de devaneios e 
delírios: “recrutava o senhor Soares para as minhas fantasias, fazendo-o intervir 
nas aventuras que eu projectava”1744. 

 Finalmente, cumpre-nos afirmar que, apesar de se tratar de uma narrativa 
onde pouco se desenvolvem os espectros histórico e cultural, encontramos 
algumas referências pontuais que registam uma mescla entre História e ficção, 
sendo, de resto, uma técnica bem expressiva, como temos vindo a comprovar, em 
outros trabalhos de Mário Cláudio. Vejamos este exemplo: 

“A Maria do Patrocínio, depois da morte do pai casou com o procurador, um homem 
vinte anos mais velho do que ela, o qual conseguiu a tempo salvar-lhe uma boa fatia da 
fortuna após o 25 de Abril, e que morreria no mesmo dia do Sá Carneiro, e a caminho 
dos noventa, no Hospital dos Capuchos”1745.

 
Como se percebe deste contexto, o marido de Maria do Patrocínio morre 

no mesmo dia de Sá Carneiro. Mas analisemos ainda mais uma citação: 

“Abro o jornal de hoje, 18 de Outubro de 1985, que fala de uma coisa que já não 
me pertence. Os restos mortais de Fernando Pessoa, ‘considerado o maior poeta 
português deste século, cuja obra só tem par em Camões’ foram ontem trasladados do 

1741  Idem, ibidem, p. 42.

1742  Idem, ibidem, p. 61.

1743  Idem, ibidem, p. 57.

1744  Idem, ibidem, p. 69.

1745  Idem, ibidem, p. 55.
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Cemitério dos Prazeres, o mesmo onde repousa a minha irmã Florinda, para o claustro 
do Mosteiro dos Jerónimos”1746. 

Neste caso, António dá-nos a conhecer que os restos mortais de Fernando 
Pessoa foram trasladados para o mesmo cemitério onde está sepultada a sua 
querida irmã Florinda. Por outro lado, ainda em relação a este evento, são-nos 
apresentadas relevantes figuras do património histórico e cultural português de 
então, a saber:

 “A cerimónia decorreu com a presença do presidente da República, Ramalho Eanes, 
do presidente da Assembleia da República, Fernando Amaral, do primeiro-ministro, 
Mário Soares, do ministro da Cultura, Coimbra Martins, do ministro da Administração 
Interna, Eduardo Pereira, do presidente do Instituto Português do Património Cutural, 
João Palma-Ferreira, do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Nuno Abecassis, 
e do dirigente do partido Social-Democrata, Cavaco Silva. Nela participaram ainda 
vários membros do Corpo Diplomático acreditado em Lisboa, personalidades diversas 
da nossa vida política e cultural, e alguns familiares do defunto, entre os quais a 
irmã do Senhor Soares, dona Henriqueta Madalena, a da roupa que a minha Florinda 
costurava”1747.  
 

Para terminarmos, ficou claro que o tempo retratado nesta história se 
encontra, tal como, de resto, acontece em Ursamaior, já mais perto da actualidade. 
Na verdade, parece-nos que, embora enquadrados no mesmo nível, a obra que 
acabámos de estudar enverga um estilo um pouco superior à que analisamos 
em seguida, isto devido à intertextualidade com figuras e locais pessoanos, mas 
também por via do tipo de linguagem manejada. Seja como for, os espectros 
temporal e cultural são, como se percebe, diminutos nesta obra, tendo-nos levado 
a concluir que se trata de um caso de stilus humilis, portanto de grau 3.

1746  Idem, ibidem, p. 92.

1747  Idem, ibidem, pp. 92-93.
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Figura 3 – Fotocópia de duas páginas da primeira versão do manuscrito que veio a dar origem à 
obra Boa Noite, Senhor Soares, de Mário Cláudio, reveladoras do apurado trabalho de busca da 

melhor forma de dizer.

3.3.2. Ursamaior 

Como se sabe, Mário Cláudio, nas várias visitas que fez a certos 
estabelecimentos prisionais, recolheu testemunhos verídicos e posteriormente, 
ficcionalizando a matéria-prima que culminou com a redacção de mais esta obra, 
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relatou a experiência de sete1748 indivíduos, o mesmo número dos pecados mortais, 
condenados por diferentes crimes. Na verdade, trata-se do primeiro livro de mais 
uma trilogia, desta feita, composta por Ursamaior, Oríon e Gémeos, dedicada a 
“‘situações de alguma marginalidade’ e ‘discurso problemático com o poder’, 
transversais a três gerações de personagens, uma por volume”1749. Ouçamos o que 
o próprio escritor explica sobre esta trilogia: 

“‘Oríon propõe-se continuar a indagação, iniciada por Ursamaior, de certas relações 
possíveis entre marginalidade comportamental e o discurso do poder. Em Ursamaior 
procurei analisar alguns aspectos da delinquência contemporânea a partir do relato 
de um crime de sangue. Em Oríon aproveitei um episódio do século XV, o envio das 
crianças judias para São Tomé e Príncipe por D. João II, a fim de tentar entender a 
condição de um grupo de menores, oriundos de uma etnia perseguida, num contexto 
natural e socialmente desfavorável. No terceiro volume projecto complementar o 
problema da terceira idade, e da violência etária a que dá pretexto, através da narração 
dos últimos anos de vida de um grande pintor europeu dos séculos XVIII e XIX” 1750. 

Mário Cláudio confessa também que espera “realizar assim uma 
especulação, simultaneamente fascinada e dorida, de uma minúscula faixa do 
firmamento infinito da humanidade’”1751. Como muito bem constata Dalva 
Calvão sobre Ursamaior, existe uma diferença muito acentuada entre esta obra 
e outras produzidas anteriormente, onde se registava uma preferência por épocas 
e acontecimentos pretéritos, impregnando os seus escritos com outras realidades 
históricas:

“[…] sejam estas a sociedade portuguesa e européia do final do século XIX e início do 
século XX, como nos livros da Trilogia da mão, o país das perseguições aos judeus e 
das viagens marítimas do final do século XIV, recuperado na Peregrinação de Barnabé 
das Índias, ou o Portugal que se estende do período salazarista à Revolução do 25 de 
Abril, como vemos em Tocata para Dois Clarins”1752.

1748  Convém salientar que, de resto, este é o número que preside a toda a Trilogia das Constelações.

1749  Centro de Documentação de Autores Portugueses, 02/2005, p. 1.

1750  Nuno Júdice, “Relações entre Marginalidade e Poder”, entrevista a Mário Cláudio, in Jornal 
de Letras, 19 de Fevereiro de 2003.

1751  Idem, ibidem.

1752  Dalva Calvão, “Cláudio, Mário. Ursamaior”, Revista do Centro de Estudos Portugueses, 22, 
n.º 30, Janeiro-Junho, Belo-Horizonte, 2002, p. 339. 
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Por oposição a este clima que transborda História e cultura, em Ursamaior, 
ao ser evocado o tempo presente, é natural que os resultados sejam efectivamente 
diferentes. Na verdade, somos colocados perante uma cidade portuguesa do 
final do século XX e dealbar do século XXI que se encontra corrompida pelos 
seguintes males contemporâneos: 

“[…] invadida pelos signos da globalização e do consumismo, dos modismos e da 
alienação, que tornam semelhantes todos os grandes centros urbanos ocidentais, 
descaracterizados em suas comuns perversões, ameaçados pelos mesmos fantasmas, 
sejam estes o vírus do HIV ou o consumo de drogas”1753. 

Com efeito, neste livro, ficam de fora as personalidades historicamente 
relevantes com as quais habitualmente nos cruzamos nos textos claudianos 
estudados ou os fortes aromas da cultura portuguesa e até estrangeira. De facto, 
este trabalho exclui aspectos como: 

“[...] presença de figuras do mundo artístico ou histórico português (como Eça de 
Queirós, em Batalhas do Caia, ou Vasco da Gama, em Peregrinação de Barnabé das 
Índias), ou de figuras que, sem a mesma dimensão histórica, identificam-se, contudo, 
com o universo social e familiar do próprio autor (como as personagens da Quinta das 
Virtudes ou de Tocata para Dois Clarins)”1754. 

Também o espectro temporal está, como já referimos, muito próximo 
da actualidade, sendo que praticamente não existem referências a dados 
historicamente relevantes encontrados nas obras correspondentes aos graus 1 e 2. 
Pelo exposto, é então compreensível que este trabalho tenha sido incluído, dentro 
dos padrões previamente definidos, no stilus humilis e, como tal, colocado no 
grau 3 da nossa tabela.

  

 

1753  Idem, ibidem, p. 339.

1754  Idem, ibidem, p. 337.



SÍNTESE (IN)CONCLUSIVA

Chegados a esta derradeira fase, estamos em condições de lançar um 
olhar retrospectivo e elencar algumas das marcas linguísticas e estilísticas mais 
salientes na produção narrativa de Mário Cláudio, concebida, pelo especialista 
Carlos Reis, como uma “das mais consistentes, continuadas e coerentes obras 
que nos últimos 20 anos entre nós se manifestou”1755. Deste modo, conscientes da 
responsabilidade acarretada pela projecção nacional e internacional do autor em 
análise, considerado “uma das mais brilhantes mentes da cultura portuguesa”1756, 
esperamos, com o presente ensaio, ter contribuído, mediante a apresentação de 
uma nova abordagem ao seu labor ficcional, para o acervo de obras científicas, 
com alguma profundidade, produzidas em torno deste relevante escritor 
contemporâneo, sobre o qual circulam muitos comentários francamente positivos.

Assim, perscrutando os traços mais emergentes da sua língua literária, 
estamos em condições de muito sumariamente aventarmos algumas notas 
introdutórias. Na verdade, Mário Cláudio cultiva uma língua e estilo que, 
grosso modo, se caracterizam pela sua complexidade generalizada, vertidas num 
expedito jogo barroco, dicotómico, ziguezagueante, polifónico, metaficcional, 
engenhosamente urdido sob o signo da fluidez genológica e assente em 
relevantes figuras e marcos históricos inolvidáveis da cultura portuguesa e até 
forânea. Com efeito, em jeito metafórico, o seu estilo pode mesmo associar-se ao 
padrão do mosaico, visto que, apesar de espartilhado, é sistemático, harmonioso, 
continuado, estabelecendo uma ligação íntima com os seus congéneres e 
conseguindo almejar um efeito visual consistente e interdependente. Como se 
compreende, e apesar de cada texto reunir uma actualização particular do estilo 
do autor, na medida em que “representa uma manifestação irrepetível do [seu] 
idiolecto literário”1757, para melhor definirmos o estilo claudiano, consideramos 
vital, cultivando a perspectiva diacrónica, naturalmente sem esquecermos 

1755  Carlos Reis, “Páginas Goyescas”, in Jornal de Letras, 22 de Dezembro a 4 de Janeiro, 2005, 
p. 24.

1756  Anastácio Neto, “Mário Cláudio: a Função do Escritor Não é ser Legível, mas Autêntico”.

1757  Vítor Manuel de Aguiar e Silva, Teoria da Literatura, p. 580, acrescento nosso.
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a sincrónica, estabelecermos um fio condutor entre várias obras. Assim, 
compreensivelmente, a produção ficcional claudiana está repleta de trabalhos que, 
a título individual, possuem o seu estilo próprio e, como tal, o seu valor intrínseco, 
mas, inseridos num colectivo, cumprem a norma da continuidade. Retenham- 
-se, como prova, as narrativas mais recentemente publicadas, Boa Noite, Senhor 
Soares, de 2008, e Tiago Veiga: uma Biografia, de 2011, posto que, e apesar 
da especificidade intrínseca a cada uma delas, comungam, digamos assim, de 
uma certa matriz comum a produções anteriores, visível, por exemplo, no âmbito 
do jogo dos contrastes, da fragmentação narrativa, da colocação da vírgula 
alheia a regras canónicas e, não menos importante, da recuperação de figuras 
culturalmente relevantes, nestes casos concretos Bernardo Soares e Tiago Veiga, 
respectivamente.

Feito este comentário preliminar, passamos, de imediato, a discorrer, com 
maior profundidade, sobre as proeminentes singularidades da escrita do autor 
em destaque. Trata-se, efectivamente, de um estilo que se enreda num expedito 
jogo de vibrantes opostos inscritos na fina urdidura textual que milimetricamente 
cultiva. Tais contrastes são harmoniosamente expressos por via de uma escrita 
que se organiza em torno de uma miríade inesgotável de binómios temáticos 
como tradição/modernidade, velhice/juventude, norte/sul, polícia/marginal, 
poder/opressão. Na verdade, esta tendência à escrita dicotómica, levou-nos, 
inclusivamente, a destacar cinco tensões, em nosso entender bastante evidentes, 
que se materializam nos pontos temáticos “Classicismo vs. Pós-modernidade”, 
“Popular vs. Aristocrático”, “Regional vs. Nacional”, “Português vs. Estrangeiro”, 
“Neologismo vs. Arcaísmo”, que passamos, ainda que brevemente, a apresentar.

Em relação à primeira tensão, concluímos que as várias peças do mosaico 
claudiano apresentam, por assim dizer, cobertura pós-moderna e recheio clássico. 
Desmontando o raciocínio, e em jeito de metáfora, quer isto significar que as 
partes que integram um todo coeso e interdependente assumem, efectivamente, 
roupagens da nova colecção estival pós-modernista, devido à fluidez genológica 
que propicia uma tremenda dificuldade aquando da catalogação de algumas das 
suas obras; ao discurso polifónico, que incorpora diversos discursos como o 
das artes plásticas, reflectindo-se vivamente no elemento musical e no visual; à 
fragmentação narrativa, que se transfigura numa constante falta de linearidade, 
tornando o seu discurso um oásis do ziguezague e, como não podia deixar de 
ser, à metaficção, permitindo-lhe parodiar ou questionar, apresentando uma nova 
versão dos factos históricos tidos como certos. Não obstante, quando se despem 
os adornos que, em maior ou menor escala, servem uma espécie de tirania dos 
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modismos, a ficção claudiana transborda os mais variados feitios e motivos de 
natureza clássica. É nesta passerelle ficcional que desfilam incontornáveis nomes 
como Luís Vaz de Camões, Álvaro Velho, Fernão Mendes Pinto, Camilo Castelo 
Branco, Amadeo, Eça de Queirós, Fernando Pessoa, Bernado Soares ou figuras 
mitológicas como Fénix, Medeia, Prometeu. 

Por outro lado, Mário Cláudio tanto se dedica à simples descrição de tarefas 
diárias ou populares (veja-se o caso da matança do porco, meticulosamente descrita 
em A Quinta das Virtudes ou o responso a Santo António, inscrito em Ursamaior), 
como se enreda nos mais laboriosos e elevados cenários aristocráticos. É caso 
disso mesmo o salão literário inaugurado pela Joana Maria Mavigné d’A Quinta 
das Virtudes, ambiente propício à circulação e divulgação de grandes marcos 
culturais, a fazer lembrar, de alguma forma, certos Episódios da vida Romântica 
queirosianos. Para além disso, note-se que, apesar do tom privilegiado ao longo 
da obra claudiana ser efectivamente o aristocrático, podemos, por vezes, numa 
mesma frase desfrutar de uma linguagem altamente rebuscada, dotada do mais 
refinado requinte e decoro, e, subitamente, descermos vertiginosamente ao 
inferno de Dante, pois atirados nas malhas do mais rocambolesco calão. 

Ademais, não podemos ainda olvidar as óbvias repercussões da História 
na história, num expedito jogo de planos sobrepostos que vai da história pessoal 
à História regional, com extensões à internacional, passando, naturalmente, pela 
nacional. Recordamos o caso das invasões francesas ou do cerco do Porto e suas 
consequências na história da Casa das Virtudes, física e moralmente, da cidade e 
do país. De igual modo, são ainda de salientar os múltiplos estilhaços das políticas 
vigentes em Tocata para Dois Clarins, com óbvias repercussões nas vivências de 
dois casais. Por um lado, espreitamos a pacata e até ingénua vida quotidiana de 
Maria e António, que se traduz no relato de uma história pessoal e familiar, e, 
num outro plano, verificamos as imposições de um exigente regime autoritário, 
castrador da liberdade de expressão das populações, tendo, como seria de esperar, 
marcado irreversivelmente a História de Portugal. No fundo, as histórias são 
contadas ao som de dois registos narrativos, alternando-se inicialmente, mas 
que acabam por se entrelaçar no final, numa grande tocata, onde curiosamente 
temos eco da morte de Salazar, da restauração do diálogo e do nascimento de 
Rui Manuel. Para além disso, a Segunda Guerra Mundial ecoa, de igual modo, 
nas dinâmicas da família em questão, também por via do rigoroso economato 
que fazia inclusivamente Maria temer que afectasse o saudável desenvolvimento 
do seu filho único. Por outro lado, através de Lídia e Júlio, intersectamos, além 
dos preparativos para a aventura africana, os primeiros tempos de contacto com 
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essa nova realidade, o dealbar da Guerra Colonial, a Revolução do 25 de Abril 
de 1974, o regresso forçado a Portugal e a casa dos pais de Lídia e Maria e 
as respectivas agruras decorrentes da eterna condição de retornados. No fundo, 
este casal representa sinedoquicamente a quimera falhada da exploração à África 
supostamente portuguesa.

Para além disso, Mário Cláudio vagueia entre os mundos português, 
mostrando-se um exímio conhecedor e coleccionador dos aspectos histórico-
culturais intrínsecos a esta colectividade, e estrangeiro, rendendo-se, de alguma 
forma, à inevitável introdução de determinadas novidades que acabam por marcar 
um certo rompimento com alguns marcos tradicionais. Vejamos, por exemplo, 
a apologia à educação inglesa, em detrimento da portuguesa, acerrimamente 
defendida pela figura charneira do ramo dos que se comportavam ao arrepio da 
tradição, Joana Maria Mavigé d’A Quinta das Virtudes; uma vez mais, a fazer 
lembrar a sobejamente conhecida dicotomia queirosiana “educação portuguesa 
vs. educação inglesa”.

Pelo estudo dos neologismos estilísticos e arcaísmos intencionais, 
percebemos não só a busca da novidade, genuinidade e profundidade da 
expressão, veja-se, a título de exemplo, a necessidade de reproduzir uma 
linguagem genericamente antiga em Peregrinação de Barnabé das Índias, mas 
também mais um engenhoso mecanismo complementar da dicotomia anterior. 
Não menos importante, é o gosto que nutre pelo detalhe, adoptando um rigor 
terminológico notável e descrevendo todos os aspectos ao mais ínfimo pormenor, 
quer no capítulo das mais básicas sabedorias ou tradições populares, quer no 
domínio das destacadas vivências sociais e culturais da mais elevada aristocracia, 
quer ainda a propósito do lugar de onde descenderá a sua própria família, no 
fundo, representativa do povo lusitano. 

 Por outro lado, a sua forma de expressão que qualificámos de 
“arrevesada”, a fazer lembrar o filho rebelde d’A Quinta das Virtudes, posto 
que, por analogia, fica implícita a ideia de uma escrita que foge aos padrões 
comuns, conta também, como é natural, com variegados recursos estilísticos 
actualizados de modo específico, de onde destacamos a adjectivação expressiva 
e em contextos sintácticos diversos e criativos, figuras de estilo como a perífrase, 
o hipérbato, o polissíndeto, a metáfora e a ironia, tudo isto polvilhado por um 
forte aroma cinestésico, com maior incidência na musicalidade e visualidade. De 
facto, de entre uma miríade de sensações cinestésicas, destacamos a componente 
musical, posto que se torna bastante produtiva, desencadeando, na realidade, 
consequências deveras marcantes no que diz respeito à técnica e ao resultado 
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da escrita adoptada. Tal opção repercute-se, por exemplo, no âmbito do singular 
manuseamento da vírgula que nem sempre obedece às consagradas regras 
canónicas, mas, sim, aos efeitos melódicos e semânticos almejados. Assim, o 
mencionado sinal marca a pausa melódica e não a linguística, sendo, portanto, 
usado com uma finalidade prosódica, com óbvias repercussões nos campos 
da intensificação e inteligibilidade do conteúdo, acabando, no entanto, por  
favorecer várias “frequências de leitura”. Não menos importante se afigura a 
facilidade com que Mário Cláudio comanda na íntegra as rédeas do discurso, 
dominando todos os seus detalhes com o máximo decoro. Como tal, serve-se 
da focalização omnisciente que, no seu caso concreto, se materializa também 
na utilização de aspas, a fim de marcar as diferentes entradas do discurso das 
personagens, castrando eventuais desenvolvimentos indesejáveis e desembocando 
num papel altamente controlador ao nível do rumo dos acontecimentos. Como 
se percebe, todos os elementos destacados constituem ferramentas privilegiadas 
do escritor ao serviço do alcance de uma maior expressividade e originalidade 
estilísticas.

No fundo, Mário Cláudio escreve romances que são Poesia, História, 
Cultura e, como é óbvio, Biografia. Há indubitavelmente um movimento 
expansivo, onde o género do romance, em jeito polifónico, vai assimilando 
elementos artísticos como, por exemplo, a pintura, a música e a arquitectura.  
A poesia passa a narrativa, esta, por sua vez, contamina-se de História de Portugal 
e das famílias portuguesas, a começar pela do próprio Rui Manuel Barbot Costa, 
e mistura-se ainda com a inolvidável ficção. Na verdade, a visão dilatada de 
romance de Virginia Woolf encaixa exactamente no perfil de escrita do autor 
em estudo, pois, não raras vezes, encontramos, nos seus trabalhos, espaço para 
uma panóplia de ingredientes que inclusivamente extravasam o âmbito destes 
que aqui foram destacados. Assim, sabendo que nunca escreve um romance 
que seja apenas romance, Mário Cláudio adianta que “escreve-se também 
para dar um recado. Escreve-se também para ter um pé na vida. Escreve-se 
para sobreviver”1758, chegando ainda a confessar que, no seu caso particular, 
é a escrever que pensa e sente1759 e ainda que “escrever é uma experiência de 
alteridade, quem escreve é o outro”1760. Pois bem, neste ardiloso puzzle claudiano, 
há uma imensa profundidade, inscrita na incessante busca de algo absoluto que 

1758  Entrevista à Revista Ler, Verão, 2003, p. 23.

1759  Cf. Júlio do Carmo Gomes, “É a escrever que Penso e Sinto”, entrevista a Mário Cláudio, in 
Jornal de Letras, 11 de Junho de 2003, p. 14.

1760  Idem, ibidem, p. 14.
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o autor vai ocultando, disfarçando, já que tenta distrair-nos, a nós leitores, com 
pequenos detalhes de menor monta. E este exercício tem, em nossa opinião, que 
ver com a sua palpitante veia patriótica que desemboca numa “obsessão de tentar 
compreender quem somos e como é que, através dos séculos, das vicissitudes, 
dos cruzamentos, dos encontros e desencontros, chegámos aqui”1761. 

É por tudo quanto foi dito que consideramos a sua obra uma autêntica 
“enciclopédia portuguesa”. Na realidade, num contrastivo jogo de xadrez, 
avança confiante com várias peças em simultâneo, acabando por se lançar num 
comprometido exercício de perscrutação da identidade, quiçá algo ofuscada mais 
contemporaneamente, do ponto de vista interno, pelo repúdio de alguns perante 
certas marcas da individualidade de um povo, ou seja, pela desvalorização da 
“História, da tradição, do património”1762, do ponto de vista externo, pelo possível 
desvirtuamento inscrito nas portentosas malhas da globalização. Por isso mesmo, 
há que discorrer sobre este assunto sem fronteiras, posto que “quanto mais 
pessoas houver a pensar essa identidade, melhor é para a identidade do país”1763.

E sendo ele precisamente um desses indivíduos que se preocupa com a 
sistemática perda da genuinidade lusíada e com a evidente mudança de paradigmas 
referenciais que podem, inclusivamente, conduzir a uma descaracterização das 
coordenadas de outrora, enceta duas missões complementares, duas faces da 
mesma moeda: por um lado, tendo em conta a sua faceta de nauta da portugalidade, 
percorre alguns relevantes marcos culturais lusíadas, por outro, por via da sua 
veia de guardião, acaba por denunciar alguns “demónios da pátria”, sendo que, 
como há pouco sublinhámos, uns atingem-nos de dentro e outros de fora. 

Assim, por detrás das diferentes personagens e cenários que efabula 
e de uma abordagem a certos aspectos atinentes ao panorama cultural luso 
e forâneo, dando o mote inaugural às suas viagens que se deixam contaminar 
por um apurado afecto às raízes, ao lugar, sendo A Quinta das Virtudes o 
romance de lugar por excelência, leva-nos a reflectir sobre o desleixo em que 
caímos e sobre a emergência da preservação das nossas mais profundas raízes. 
Por conseguinte, não causa qualquer estranheza o recurso constante a motivos 
de foro histórico-cultural que, não obstante, são plasmados na sua obra em 
diferentes níveis. Por isso mesmo, procedemos à catalogação de seis trabalhos 
que foram distribuídos por três graus da seguinte forma: stilus grauis (grau 1),  

1761  Entrevista à Revista Ler, Verão de 2003, p. 30.

1762  Mário Cláudio, in Mário Cláudio: 30 Anos de Produção Literária (1969-1999), p. 19.

1763  Entrevista à Revista Ler, Verão de 2003, p. 31.



399

A Quinta das Virtudes, Tocata para Dois Clarins e Peregrinação de Barnabé das 
Índias; stilus mediocris (grau 2), Amadeo e stilus humilis (grau 3), Boa Noite, 
Senhor Soares e Ursamaior. Após uma, tanto quanto possível, apurada análise 
realizada às seis obras mencionadas, notámos que a espessura e grandiosidade 
do estilo claudiano são directamente proporcionais à densidade artística do tema 
e ao espectro temporal da matéria narrada. Estes traços são visíveis ao nível do 
conteúdo, mas, como é óbvio, têm ainda evidentes consequências no domínio 
linguístico. Como se percebe, no topo destes dois pólos antagónicos, digamos 
assim, encontram-se A Quinta das Virtudes, obra onde abundam as referências 
históricas e culturais que enriquecem largamente o seu estilo e, por outro lado, 
na extremidade inversamente proporcional, dada a especificidade da matéria 
narrada, posicionamos Ursamaior, posto que se revela bastante desnudada dos 
ditos aspectos históricos, culturais e de uma grande elevação linguística. Por 
conseguinte, dá-nos inclusive a sensação de que esta narrativa, já mais próxima 
da actualidade, acaba por se revelar um mero repositório de alguns dos males 
que hodiernamente afectam a nossa sociedade, sendo que as marcas estilísticas 
acompanham, sem surpresa, o nível dos episódios descritos. 

Posto isto, cumpre-nos ainda esclarecer que as conclusões que retiramos 
não apresentam, todavia, um carácter definitivo, isto porque, como é sabido, 
ciência e dogmatismo são incompatíveis, pelo que, a sua já vasta obra, até pela 
espessura que apresenta, é susceptível de sofrer leituras “diferentes” ao longo 
dos tempos. Obviamente, não é difícil imaginar que, no empreendimento desta 
cruzada que nos propusemos levar a cabo, percebemos, de imediato, que cada 
um dos capítulos que produzimos poderia muito bem ser transfigurado, através 
do incremento da abordagem vertical, numa outra obra e, por consequência, 
proporcionar uma visão mais detalhada do que aquela que aqui é projectada. A 
título de exemplo, teria sido interessante aprofundar uma série de aspectos do 
ponto de vista linguístico ao serviço do conteúdo, perceber a transição do tempo 
antigo para o moderno n’A Quinta das Virtudes ou perscrutar laivos do repúdio 
do mito estado-novista da África Portuguesa em Tocata para Dois Clarins, porém 
deixaremos tais empreendimentos para uma outra ocasião. No fundo, trata-se de 
uma obra tão rica, a todos os níveis, que se presta indubitavelmente a várias 
perspectivas de análise. Com efeito, não possuímos a veleidade de considerarmos 
a nossa leitura acabada e única. Assim, deixamos este trabalho aberto a pesquisas 
futuras, tanto nossas, que se não fossem as tradicionais contingências de tempo 
e de espaço já teriam sido incluídas, como de outros estudiosos. Não obstante, 
damos por bem empregues as incontáveis horas de apurado trabalho intensivo 
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que dedicámos à feitura desta obra e estamos conscientes do valor dos resultados 
obtidos. 

E não resistimos a finalizar o presente labor com uma derradeira citação 
e respectiva análise, desta feita, de uma querida conterrânea de Mário Cláudio, 
Agustina Bessa-Luís, que, numa frase algo velada, ambígua, mas, como não 
podia deixar de ser, bastante perspicaz, lhe dedica certeiras palavras sobre o seu 
estilo criativo. Eis a citação em causa:

“Mário Cláudio é constante na aliança essencial entre a inteligência mental e a 
inteligência dos afectos. As pessoas e as suas vidas constituem o mundo escrito e 
elaborado para ser escrito. Depois de Mário Cláudio começa a literatura de apartamento, 
em surdina, para não incomodar os vizinhos. As artes devem ter som e estridência 
até para que os ouvidos as recebam. Para que as amem ou protestem. A cidade e a 
partitura: Mário Cláudio. É assim que tem que ser entendido como escritor”1764.

Note-se que este aparentemente simples contexto transborda informações 
de grande monta que, na verdade, vêm ao encontro de algumas das conclusões 
já apresentadas; por conseguinte, acaba por se revelar uma brilhante síntese 
muito útil no fecho da presente obra. Com efeito, por um lado, Agustina foca a 
predilecção de Mário Cláudio pelas gentes, materializada nas biografias, sendo 
que, por esta via, amiudadamente se encontra conectado quer à “inteligência dos 
afectos”, aos seus ascendentes, quer à “inteligência mental”, às figuras histórica 
e culturalmente relevantes. Por outro lado, refere-se ao solitário e metódico 
labor que o ficcionista em estudo religiosamente dedica à sua produção textual, 
desenvolvido “em surdina, para não incomodar os vizinhos”. Mas não se fica 
por aqui, posto que as misturas polifónicas, expressas por via das artes, de onde 
sobressai o elemento sonoro, encontram ainda um confortável espaço dentro 
desta reflexão. Tudo isto, sem nunca obliterar o enraizamento a um dado lugar 
que, por razões óbvias, nos encaminha para a cidade Invicta, situada no Norte 
de Portugal, berço das Identidades, pessoal e ficcional de Mário Cláudio, e, por 
razões históricas, até mesmo da portugalidade.

1764  Agustina Bessa-Luís, “Prefácio”, in Triunfo do Amor Português, 2.ª ed., Lisboa, Dom 
Quixote e Círculo de Leitores, 2005, p. 14.
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