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RESUMO 
 
 

Esta tese se dedica ao estudo das narrativas biográficas a partir da reflexão sobre 

suas características e possibilidades como textos de efetivo valor literário e, também, 

o seu lugar na literatura. Para tal, se deteve sobre as biografias como lugar de 

memória, o uso que delas fazem outras áreas de conhecimento, especialmente a 

História e o Jornalismo, e as imbricações e desafios ao trabalho do biógrafo, dentro 

do tipo de pactuação que este estabelece com a vida do biografado e com o leitor. 

Enveredou, também, pelas reflexões sobre o conceito de literariedade e da densa e 

nem sempre precisa discussão acerca dos critérios para a demarcação do que é o 

literário e os textos que assim podem ser considerados. As naturezas do biográfico e 

do literário foram, ainda, motivos de reflexão, a partir do estudo das obras de dois 

biógrafos: o português Mário Cláudio (de quem estudou-se as biografias Amadeo, 

Guilhermina e Rosa)  e o brasileiro Ruy Castro (O Anjo pornográfico, Estrela Solitária 

e Carmen). As análises dessas biografias - e o cotejamento entre elas - 

possibilitaram a melhor percepção de aspectos relevantes no que diz respeito às 

duas conceituações que fundamentaram essa tese: o biográfico e o literário.  

 

 

Palavras-chave: Biografia, Literatura, Narrativa 
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ABSTRACT 
 
 
This thesis is dedicated to the study of the biographical narratives from the reflection 

of their characteristics and possibilities as texts of effective literary value and, also, 

their place in Literature. For such work, biographies were considered as memory 

place, the use that other areas of knowledge make of them, especially History and 

Journalism, and the relations and challenges in the work of the biographer, in the 

type of pact that he/she establishes with the life of the biographee and with the 

reader. It also went through reflections on the concept of literality and a dense and 

not always precise discussion concerning the criteria for the boundary of what is 

literary and the texts that can be considered in that way.The natures of the 

biographical and the literary had also been reasons for reflection, from the study of 

two biographers’ works: the Portuguese writer, Mário Cláudio (from who it was 

studied the biographies Amadeo, Guilhermina and Rosa) and the Brazilian writer, 

Ruy Castro (O Anjo pornográfico, Estrela Solitária and Carmen). The analyses of 

these biographies - and the comparison among them - made possible a better 

perception of excellent aspects in relation to the two concepts that had based this 

thesis: the biographical and the literary. 

 

Keywords: Biography; Literature; Narrative.  
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Sob a história, memória e esquecimento. Sob a memória e 
esquecimento, a vida. Mas escrever a vida é uma outra 
história. Inacabável.  
(RICOUER, Paul. La Mémoire, L’Histoire, l’Oubli . Le Seuil, 
2000). 
 
 
 
 
A minha vida, a mais verdadeira, é irreconhecível, 
extremamente interior e não tem uma só palavra que a 
signifique. (LISPECTOR, Clarice. A hora da estrela. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1984). 
 

 

Verdade, não saias da tua horrorosa caverna. Oculta-te mais 
profundamente, medonha Verdade! Pois tu ostentas à 
claridade brutal do sol coisas que mais valera não terem sido 
vistas nem feitas; tu descobres o vergonhoso; esclareces o 
obscuro. Oculta-te! Oculta-te! Oculta-te! (WOOLF, Virgínia. 
Orlando . Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1978). 
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APRESENTAÇÃO  

 

 

Quando, na interlocução com meu mestre e orientador nesta pesquisa, Prof. 

Dr. Audemaro Taranto Goulart, nos definimos pelo estudo sobre biografias, 

compreendi logo que as opacidades a serem vencidas não seriam apenas para se 

chegar a respostas e conclusões. O desafio que se anunciava, antes, era o de 

estabelecer questões que fizessem desta uma efetiva pesquisa do campo da 

literatura, em função, principalmente, da natureza híbrida, ou nas palavras de 

François Dosse (2005), “impura” da biografia, com seu caráter, geralmente, de 

exterioridade e estranhamento em relação ao literário - quase alienígena no mundo 

em que os estudos inevitavelmente deveriam se travar.   

Pode-se dizer que boa parte da definição de como se daria este estudo sobre 

biografias se clareou a partir do meu primeiro contato com a obra do escritor nascido 

e residente na cidade do Porto, norte português, e que assina suas obras com o 

pseudônimo de Mário Cláudio. Lembro-me que minha primeira reação aos livros de 

Mário Cláudio foi de estranhamento pelo tipo de escrita empreendida pelo autor. 

Períodos entrecortados, sentidos entrecruzados, um empreendimento cujos sentidos 

me pareciam, muitas vezes, excessivamente deslizantes. Ao conhecer mais 

proximamente a obra de Mário Cláudio, pude observar, no entanto, que a presença 

da biografia como mote ou inspiração para suas narrativas é decisiva. Mais até: toda 

sua obra ficcional tem uma matriz biográfica, ou seja, as biografias são fundamentais 

na obra de Mário Cláudio, no sentido de ser a fonte principal de sua escrita (ver 

Capítulo 3). 

Por outro lado, a essa altura, acreditava que conhecia bem mais a obra 

biográfica de outro escritor, o brasileiro Ruy Castro – pois já havia lido, anos antes, 

as biografias sobre as vidas de Nelson Rodrigues (1992) e Garrincha (1995) e sabia 

que Carmen (2005) estava para ser lançada. Para essa identificação com Ruy 

contribuíam também, além da nacionalidade do escritor, uma afetiva e efetiva 

proximidade com a história e contexto da vida dos biografados por ele, ou seja, 

Garrincha, Nelson Rodrigues e Carmen Miranda. 

Definidos o tema biografia e a análise das obras de Ruy Castro e Mário 

Cláudio, a possibilidade de fazer a bolsa-sanduíche em Lisboa, pelo Programa de 
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Doutorado no País com Estágio no Exterior (PDEE) da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior (Capes), criou a oportunidade, 

além de poder dedicar-me exclusivamente à pesquisa, de ter um contato mais 

próximo com a literatura portuguesa, estando em Lisboa, e de aproximar-me de 

Mário Cláudio, na cidade do Porto, com quem fiz contato quando ainda estava no 

Brasil e que, de imediato, se prontificou a colaborar com o estudo sobre sua obra. O 

período do estágio em Lisboa foi de quatro meses (fevereiro a junho de 2007) e que, 

tenho certeza, em muito contribuiu para esta tese. 

Creio que cabem aqui duas observações importantes: a primeira é de que tão 

ou mais importante quanto à proximidade geográfica, possibilitada pela bolsa, do 

objeto em estudo - e no meu caso, os benefícios foram visíveis em função do 

proveitoso e gratificante relacionamento que pude estabelecer com Mário Cláudio - 

foi a disponibilidade de tempo para dedicação à pesquisa que ela possibilitou.  

Em termos teóricos, este estudo desenvolveu-se e constituiu-se a partir de 

inquietações a respeito de uma dupla dificuldade de conceituação. Desde os 

primeiros levantamentos bibliográficos, pudemos perceber que as reflexões 

disponíveis sobre biografias e, mais especificamente, as biografias na literatura, têm 

tido mais interesse por parte de estudiosos, mas prevalece ainda um exercício 

descritivo e/ou compilatório. Há amplo material analítico acerca do biográfico na 

história, na filosofia, nas ciências sociais e mesmo em outras áreas como pedagogia 

que, cada vez mais, se vale de relatos de vida, por meio da história oral, como 

matéria de reflexão e debates sobre a educação. Na literatura, a biografia tem 

merecido mais atenção dos estudiosos, mas percebe-se, ainda, que o tema pode 

ainda ser mais profunda e amplamente estudado, sendo que seu enquadramento - 

como gênero ou subgênero - ainda seja sempre motivo de incertezas. Em relação à 

literatura, a biografia parece ser do campo dos hibridismos - quem sabe, das 

‘impurezas’.  

Por outro lado, a necessidade inarredável de discutir o conceito sobre o que é 

o literário nos levou a autores com as mais amplas e distintas acepções acerca do 

que pode ser compreendido como a literariedade de uma obra.  Em nosso 

levantamento e consulta, pudemos ler e reler textos considerados canônicos sobre o 

tema e também textos mais recentes como o de autoria de Manuel Frias Martins, 

Para a não definição de um conceito para a literatura (Revista Dedalus,1992). E 
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exatamente na confluência dos estudos sobre esses dois temas surgiram algumas 

respostas e muitas outras questões que substanciam esta tese.    

Para a estruturação da tese, optamos por partir de um contexto mais amplo 

acerca das narrativas memorialísticas, o que nos levou a estabelecer uma reflexão 

sobre memória para, a partir daí, pensar como as biografias acabaram por se tornar, 

nas mais diversas áreas como a história, filosofia, jornalismo, entre outras, um 

instrumento importante de registro e de construção da memória coletiva – uma 

espécie de chave de compreensão do passado e diagnóstico do presente. No caso 

da História, registramos a importância do Le biographie, de Daniel Madelénat. O 

autor apresenta em sua obra reflexões sobre a biografia como ferramenta científica 

e, ao analisá-la, faz uma curiosa transposição da Teoria dos Paradigmas, de 

Thomas Kuhn, para o estudo da biografia histórica. Também, nesse campo, as 

discussões propostas por Phlilippe Lejeune significaram importante contribuição, 

principalmente algumas noções apresentadas pelo autor como as vidas mítica e 

heróica e o mitotropismo que se estabeleceram como contraponto para o 

cotejamento das biografias analisadas neste estudo. A partir desses autores, 

chegamos também à reflexão da biografia como inscrição artística por meio, 

especialmente, de Virgínia Woolf. Pode-se afirmar que Orlando, de Virgínia, tenha 

sintetizado, há quase 80 anos, muitas das questões aqui apresentadas. A biografia, 

como obra artística possível, é a biografia do ser humano em sua complexidade, 

mazelas e desejos mais profundos, nos alerta Woolf. 

Foi a ponte para, aí sim, pensarmos a biografia no âmbito da literatura. Na 

medida em que estudávamos as manifestações biográficas e suas mais diversas 

ligações com as áreas já mencionadas, consideramos importante destacar que, na 

literatura, as biografias podem apresentar características e estrutura ainda mais 

distintas.  

Para a reflexão sobre o literário, a revisão bibliográfica compreendeu textos 

de autores como Blanchot, Compagnon, Derrida, Bakhtin. Gennete, Todorov, Carlos 

Ceia, entre outros. No limite recomendável e do que consideramos produtivo, 

investimos na reflexão sobre o conceito acerca do literário que, tenho certeza, foi 

fundamental para, na análise das obras de Mário Cláudio e Ruy Castro, pensarmos 

sobre a manifestação do literário e do biográfico nas narrativas construídas pelos 

dois autores. Isso porque as duas noções fundamentais - biografia e literariedade - 
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se encontram, todo o tempo, articuladas neste estudo. A referência a uma delas 

demandava, quase que imediatamente, a presença da outra. Nesse sentido, 

algumas idéias, em especial, tiveram papel fundamental para a construção de nosso 

entendimento: Gennette e sua forma de percepção do valor literário de textos e 

obras que possuem configuração distinta em relação àquela caracterização que 

sempre referenciou a Teoria Literária; as discussões apresentadas por vários 

autores sobre uma não definição para a literatura e o belíssimo escrito de Manuel 

Antônio de Castro, em que ele trata da ambígua condição de presença e ausência 

no literário.  

Na tentativa de compreensão das biografias, percorremos caminhos 

disciplinados por outros tipos de conhecimento. Foi assim com noções como a dos 

biografemas, a partir de Décio Pignatari. Já a idéia de ilusão biográfica, de Pierre 

Bourdieu, pareceu-nos sintetizar, de algum modo, o que entendíamos ser uma 

contraposição entre Mário Cláudio e Ruy Castro, apesar de que, mais à frente, 

tendemos mais a considerar que não há aí posturas conflitantes ou que se 

contradizem - mas distintas perspectivas sobre o ato de escrever; o entendimento 

hermenêutico da biografia como possibilidade e forma de conhecimento e 

compreensão do mundo e, mais ainda, distintas intencionalidades e contratações 

propostas por esses autores aos leitores a partir das obras referenciadas.     

Este estudo analisou biografias construídas por dois autores: Mário Cláudio 

(português, escreveu a Trilogia da mão, em que biografa três artistas portugueses: 

um pintor, uma musicista e uma ceramista) e Ruy Castro (escritor e jornalista 

brasileiro que, entre suas obras de maior sucesso editorial, escreveu as biografias 

de Mané Garrincha, Nelson Rodrigues e Carmen Miranda). E um dos aspectos que 

consideramos relevantes para que nos debrucemos sobre eles é o investimento 

estético-literário que, cada um a seu modo e intensidade, em proposições e 

contextos diferenciados, empreenderam os dois autores.  

Os conceitos, noções, idéias e entendimentos a respeito dos temas biografia 

e literatura - que tentamos clarear nas perspectivas desta tese - articularam-se de 

maneira efetiva na análise das obras que empreendemos nos capítulos 3 e 4, em 

que, mais detidamente, nos dedicamos à análise das obras de Mário Cláudio e Ruy 

Castro.  Um primeiro esclarecimento a ser feito é que o cotejamento das obras 

desses dois autores foi precedido por algumas questões para a análise a fazer. A 
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começar pela extensão das obras - enquanto as três obras de Ruy Castro somam 

1.453 páginas (Estrela Solitária - 487, O Anjo Pornográfico - 420 e Carmen - 546), 

toda a Trilogia da mão soma 353 páginas (Amadeo -116, Guilhermina -117 e Rosa -

120). Ou seja, das obras biográficas de Ruy Castro, a menos extensa, aquela 

dedicada a Nelson Rodrigues, era bem maior que toda a trilogia de Mário Cláudio. 

Aspecto, no entanto, que não se revelou um problema para efeito das análises, 

dadas as profundas distinções no que diz respeito à natureza narrativa e tipo de 

contratação biográfica estabelecida pelos autores em suas obras, que mereceram 

atenção e busca de explicitação das variáveis presentes em cada trabalho, na nossa 

tentativa de demarcar, nas obras em análise, os aspectos do literário e do biográfico 

- que era o que diretamente nos interessava.       

 Outro aspecto dizia respeito, finalmente, ao desejo mesmo de, ao analisar as 

obras, conseguirmos melhor conceituá-las. Durante o estágio em Lisboa, nas buscas 

e consultas realizadas na Biblioteca da Universidade Nova de Lisboa e na Biblioteca 

Nacional portuguesa, deparei-me com vários textos que ajudaram nesse sentido, em 

especial o livro A palavra do romance, coletânea de resenhas e críticas, em que 

Maria Alzira Seixo aborda Amadeo.  De imediato, nos pareceu muito elucidativo o 

conceito estabelecido pela ensaísta que enxergou em Amadeo um “romance sobre a 

escrita de uma biografia”. Apesar de a análise de Seixo não se referir a toda a 

Trilogia, entendi que tal percepção  bem caberia para todas as três biografias sobre 

as vidas dos artistas portugueses. Já as biografias escritas por Ruy Castro podem 

ser ressaltadas pelo valor estético de sua narrativa e cuidado informativo de seu 

conteúdo e podem ser incluídas entre as biografias jornalísticas - termo também 

longe de ser consensual.  

Para a análise das obras, além de um mapeamento e comparação entre as 

estruturas usadas em cada uma das biografias pelos autores - além do cotejamento 

entre elas próprias - tentamos perceber, em termos dos aspectos narrativos, de 

estratégia discursiva e de recursos de linguagem, como se deu a tessitura dessas 

biografias. No caso de Ruy Castro confirmou-se, com a publicação de Carmen, uma 

tendência que havíamos percebido: depois da biografia de Nelson Rodrigues (1992) 

e de Garrincha (1995), em Carmen (2005) parece o autor ter optado por uma escrita 

menos poética, mais objetiva e documental. Além disso, percebemos nas biografias 
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de Castro um outro movimento, pendular, interno às narrativas, de passagens que 

se sucedem com maior e menor investimento estético/literário.   

As entrevistas realizadas, pessoalmente, com Mário Cláudio e, por e-mail, 

com Ruy Castro, foram muito importantes na tentativa de transcender as análises 

das obras biográficas, a partir de questões que tentaram contextualizar e buscar 

melhor elucidação para distintos aspectos dos livros estudados. Como Apêndice 

desta tese, apresentamos uma edição das entrevistas realizadas com os dois 

autores. Pequenos trechos dessas entrevistas foram incluídos, oportunamente, no 

corpo deste estudo. 

Este é um estudo sobre narrativas que contam trajetórias de vidas. É 

resultado, antes, de uma forte desconfiança - ou será uma leve certeza? - de que 

vidas e narrativas só existem em fusão. E em transfusão. De que o narrado é o 

acontecido acontecendo. De novo, e para sempre, diferente. 

Boa leitura.   
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1 LUGARES DA MEMÓRIA 

 

 

O lugar da memória parece, na contemporaneidade, se encontrar sob uma 

silenciosa disputa entre diversas áreas/campos de conhecimento: história, literatura, 

ciências sociais, filosofia, jornalismo, pedagogia, arquitetura, entre tantas outras. 

Certamente, um dos sintomas desse processo é o sucesso que as biografias, nos 

mais diferentes suportes (cinema, vídeo, livros, pintura) - mas nesta análise, em 

especial na literatura - têm alcançado recentemente. Com elas foram explicitadas 

discussões, que beiram a questionamentos, sobre o efetivo e legítimo lugar das 

narrativas que se dedicam a re-contar a vida e a obra de personagens que 

obtiveram, por diversos motivos - no passado e no presente - notoriedade pública e, 

por isso mesmo, passaram a ser referência de uma época/atividade/comportamento. 

As razões para essa emergência do biográfico nas diversas áreas em que se 

manifesta - história, jornalismo, literatura e outras - devem ser compreendidas a 

partir de análises mais amplas no que diz respeito ao contexto social contemporâneo 

marcadamente de revalorização de trajetórias individuais como forma de inspiração 

e compreensão do presente, em função de intensos processos de apagamento de 

referenciais ideológicos e de valores, até então, demarcadores importantes da 

compreensão do mundo pelo homem. Pode-se dizer que, nas últimas décadas do 

século XX, se intensificou extraordinariamente o jogo temporal - as relações entre 

presente, passado e futuro - a partir do qual, discursivamente, tentamos perceber 

como estes são determinados. Ou seja, assim como o futuro é determinado na 

relação do presente com o passado, o passado - ou como o constituímos 

narrativamente - resulta da relação do presente com o futuro. A recuperação 

memorialística – cujo sentido só pode se efetivar no presente - dá-se, enfim, como 

esse ambíguo olhar de Janus1 que, no agora, articula o passado pretensamente 

vivido com o futuro a construir.  

Antes de dedicarmo-nos, no entanto, às questões que, na atualidade,  

                                                 
1 Janus, deus romano, era o porteiro celestial. Representado com duas cabeças, indica os términos e 
os começos, o passado e o futuro. De fato, era, na mitologia,  o responsável por abrir as portas para o 
ano que se iniciava, e, como  toda porta, se volta para dois lados diferentes, realçando também a 
dicotomia dentro/fora, mas a sua essencialidade de ponto de passagem. 
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envolvem a reconstrução e recuperação histórica/memorialística por meio das 

biografias, é importante nos determos sobre a noção de memória. Até por que se 

mostraria por demais paradoxal, não cabe aqui uma explanação sobre uma ‘história 

da memória’, mas cabe tentar, pelo menos, compreender as configurações com que 

a memória se estabeleceu e vem se estabelecendo como fonte e repositório de 

sentidos na tentativa de compreensão do passado e reconstituição dos elos de 

identificação e construção identitária. 

No seu ensaio Memória, Jacques Le Goff (1996) percebe a memória coletiva 

em cinco períodos: o da transmissão oral, o da transmissão escrita com tábuas ou 

índices, das fichas simples, da mecanografia e o da seriação eletrônica. O autor 

apresenta uma fundamentada análise sobre as características e funções confiadas à 

memória nessas distintas fases da cultura e da vida humana.  

Foi na Grécia Antiga que se deu o estabelecimento da memória como 

fenômeno de caráter coletivo, a partir da instituição do mnemon que “permite 

observar o aparecimento, no direito, de uma função social da memória.” (LE GOFF, 

1996). O termo mnemon se refere à pessoa que guardava a lembrança do passado 

em vista de uma decisão da justiça - uma operação instrumental e pragmática de 

preservação de uma informação específica. Os gregos atribuíam grande importância 

à memória e fizeram dela uma deusa - Mnemosine.  Mãe de nove musas que 

concebeu durante nove noites que passou com Zeus, Mnemosine tinha como tarefa 

lembrar aos homens a recordação dos heróis e dos seus feitos - presidir a poesia 

lírica. O poeta era, então, para os gregos, um homem dotado, privilegiadamente, de 

memória. Como destaca Le Goff: 

 

Mnemosine revelando ao poeta os segredos do passado o introduz nos 
mistérios do além. A memória aparece então como um dom para iniciados e 
a anamnesis, a reminiscência, como uma técnica ascética e mística. 
Também a memória joga um papel de primeiro plano nas doutrinas órficas e 
pitagóricas. Ela é o antídoto do Esquecimento. No inferno órfico, o morto 
deve evitar a fonte do esquecimento, não deve beber no Letes, mas, pelo 
contrário, nutrir-se na fonte da Memória, que é uma fonte de imortalidade. 
(LE GOFF, 1996, p.438). 

 

Uma sugestão possível é de que os gregos tinham a percepção da força da 

linguagem e a ação e o impacto desta nos processos de construção de narrativas 

para representação do real. Talvez, por isso mesmo, não seja por acaso que, dentre 
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as musas geradas por Mnemosine, estejam as que se dedicam a cuidar das artes, 

mas também da própria história2.  

Assim, para os gregos, a música e a poesia, mas também a retórica e a história 

tinham a mesma fonte: a relação amorosa do fertilíssimo Zeus com a Memória. E a 

retórica e a memória teriam também, como função vital, fazer os homens lembrarem 

os grandes feitos. 

 

As Musas são apenas cantoras divinas, cujos coros e hinos alegram o 
coração de Zeus e de todos os Imortais, já que sua função principal era 
presidir o Pensamento sob todas as formas: sabedoria, eloqüência, 
persuasão, história, matemática, astronomia. Para Hesíodo (Teog., 80-103) 
são as Musas que acompanham os reis e ditam-lhes palavras de 
persuasão, capazes de serenar as querelas e restabelecer a paz entre os 
homens. Do mesmo modo, acrescenta o poeta de Ascra, é suficiente que 
um cantor, um servidor das Musas celebre as façanhas dos homens do 
passado ou os deuses felizes, para que se esqueçam as inquietações e 
ninguém mais se lembre de seus sofrimentos”. (BRANDÃO, 1991,p.203).  

 

 

Os filósofos gregos não colocaram para si exatamente como questão a 

aproximação/reconciliação entre memória e a história. A memória era tida como 

componente da alma, não se manifestava no nível de sua parte intelectual, mas 

exclusivamente pelo sensível. Mas deu-se a partir dos gregos o processo de 

laicização da memória. Isso permitiu à Grécia a criação de novas técnicas de 

memória: a mnemotecnia, invenção atribuída ao poeta Simônides. O poeta grego 

teria dado importante contribuição para uma dessacralização da memória, 

acentuando, nas condições da época, seu caráter técnico e profissional, já que se 

fazia pagar pelas poesias em que registrava os feitos. Sabe-se de três textos latinos, 

posteriores a Simônides, que, durante séculos, serviram de base para a teoria 

                                                 
2 Junito de Souza Brandão destaca que o termo musa “talvez se relacione com mnen, “fixar o 

espírito sobre uma idéia, uma arte”. [...] À mesma família etimológica de musa pertencem música (o 
que concerne às Musas) e museu (tempo das musas, local onde elas residem ou alguém se adestra 
nas artes.” (BRANDÃO,1991, p.202). Havia dois grupos principais de Musas: as da Trácia e da 
Beócia. As da Trácia, vizinhas do Monte Olimpo, receberam os nomes de Piérides - por terem 
derrotado as nove filhas de Píero, por quem foram desafiadas. Junito Brandão salienta que, embora 
em Hesíodo já apareçam as nove musas, esse número variava muito e foi fixado apenas na época 
clássica, assim como seus nomes e funções: Calíope preside à poesia épica; Clio, à história; 
Polímnia, à retórica; Euterpe, à música; Terpsícore, à dança; Érato, à lírica coral; Melpômene, à 
tragédia; Tália, à comédia; Urânia à astronomia. 
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clássica da memória artificial3, como destaca Le Goff. Os textos fixam a distinção 

entre lugares e imagens, “precisando o caráter ativo dessas imagens no processo de 

rememoração“, e formalizando a separação entre memória das coisas (memoria 

rerum) e memória das palavras (memoria verborum). Tais textos colocaram a 

memória no grande sistema da retórica, “que ia dominar a cultura antiga, renascer 

na Idade Média (séculos XII-XIII), conhecer nova vida nos nossos dias com os 

semióticos e outros novos retóricos”. A memória seria, enfim, a quinta operação da 

retórica: a inventio (encontrar o que dizer); a dispositio (colocar em ordem o que se 

encontrou); a elocutio (acrescentar o ornamento das palavras e das figuras), a actio 

(recitar o discurso como um ator, por gestos e pela dicção) e, enfim, memoriae 

mandare (recorrer à memória). (LE GOFF, 1996, p.441). 

 

 
1.1 Memória e História 

 

 

Na Idade Média, a difusão do cristianismo como religião e o grande poder 

obtido pela Igreja Católica provocaram profundas transformações nos processos de 

estabelecimento de uma memória coletiva dos mais diferentes estratos sociais. 

Pode-se falar mesmo numa ‘cristianização da memória’ que, entre outros aspectos 

relevantes, teve como efeitos a divisão da memória entre uma memória litúrgica - 

que fortemente prevalecia - e uma laica, de baixíssima abrangência cronológica. É 

importante destacar que teve início aí a valorização da ‘memória dos mortos’ – 

principalmente, dos santos. O período é de intensa produção de hagiografias (ver 

Apêndice 3) com o objetivo de, através da publicização de relatos sobre as vidas de 

santos e mártires do cristianismo, divulgar a própria fé católica. Os biografados 

tinham, de certa forma, suas virtudes reconhecidas e “ungidas” por Deus:  

 

Ao descrever uma pessoa verdadeiramente santa,suas obras teriam êxito 
ou fracassariam na medida em que ensinassem a virtude cristã e 
fortalecessem a fé vacilante. Não tinham nenhum desejo concebível de criar 
personagens perfeitos. De fato, tal ideal teria horrorizado qualquer 
hagiógrafo com respeito por si próprio. Um santo ou um rei eram 
obviamente distintos do povo comum, e era dever e prerrogativa do escritor 
enfatizar as diferenças. (CLIFFORD apud VILAS BOAS, 2002, p.34). 

                                                 
3 Os documentos são a Rhetorica ad Herenium, atribuída pela Idade Média a Cícero; o De oratore  
(55 a.C) e o Instituto Oratoria, de Quintiliano, do fim do Século I d.C. 
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Não é exagero dizer que, na história do Ocidente, em relação à memória 

coletiva, a sua valorização social e as práticas que a circunstanciavam e 

condicionavam tiveram momentos profundamente distintos de expansão e 

encurtamento. Se a Europa vê no século XVIII um período crucial de alargamento da 

memória coletiva - a partir da imprensa, do enciclopedismo, da cultura escolástica, 

verifica-se aí, na verdade, um reforço de uma ‘memória dos vivos’ - de natureza 

muito mais pragmática, técnica, científica e intelectual. A veneração e celebração 

dos mortos e seus feitos entraram em declínio. Le Goff destaca que, na Inglaterra 

protestante, por exemplo, os mortos foram ‘esquecidos’. A observação está em 

Cérémonies fúnebres de toutes les nations, de Pierre Muret, em que o autor, no fim 

do século XVII, alertava para o abandono da memória dos mortos na Inglaterra, 

“pois isso poderia parecer papismo.” (LE GOFF, 1996, p.439). 

Na França pós-revolucionária, observa-se, no entanto, uma revalorização da 

memória dos mortos - fenômeno que se deu também em outras nações européias, 

como destaca Le Goff: 

 

A grande época dos cemitérios começa com novos tipos de monumentos, 
inscrições funerárias e rito da visita ao cemitério. O túmulo separado da 
Igreja volta a ser centro de lembrança. O romantismo acentua a atração do 
cemitério ligado à memória. 
[...] O romantismo reencontra, de um modo mais literário que dogmático, a 
sedução da memória. (LE GOFF, 1996, p.462). 

 

É a época em que memória e ficção reaproximam-se, como aponta Le Goff, 

ao destacar a ligação entre memória e imaginação, memória e poesia. No tratado de 

Vico, Michelet destacou o parágrafo Memoria et phantasia em que os latinos 

designam a memória por memoria quando esta reúne as percepções dos sentidos e 

por reminiscentia quando os restitui. Mas designavam da mesma forma a faculdade 

pela qual formamos imagens, a que os gregos chamavam phantasia, enquanto os 

latinos se referiam a ela como memorae, denominada por outros povos de 

imaginativa.  Ao conceito acerca da memória foram adicionados novos elementos 

em estudos mais recentes. Maurice Halbwacks (1968) assinalou a força dos 

“diferentes pontos de referência que estruturam nossa memória e que a inserem na 

memória da coletividade a que pertencemos”. Para o autor, existe, além da natureza 

de seletividade de toda a memória, um processo de “negociação” com o intuito de 

conciliar memória coletiva e memórias individuais. Halbwachs argumenta que para 
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que nossa memória se beneficie da dos outros, não basta que eles nos tragam seus 

testemunhos: é preciso também que ela não tenha deixado de concordar com suas 

memórias e que haja suficientes pontos de contato entre ela e as outras para que a 

lembrança que os outros nos trazem possa ser reconstruída sobre uma base 

comum. (HALBWACHS, 1968, p. 138). 

Na mesma linha de raciocínio, Pierre Nora (1984) contrapõe enfaticamente 

memória e história. No seu Les lieux de memorie, o autor francês defende que, 

longe de serem sinônimos, apareceram posteriormente como se estivessem numa 

“oposição fundamental”.  Para ele, a memória é a vida, vivenciada por sociedades 

vivas, fundadas em seu nome. Ela permanece, destaca Nora, em perene evolução 

“aberta à dialética do lembrar e do esquecer, inconsciente a suas sucessivas 

deformações, vulnerável a manipulações e apropriações e suscetível a longos 

repousos e periódicos renascimentos”. A história, uma produção intelectual e 

secular, segundo Nora, se liga à análise e à crítica.  

 

A memória instala a lembrança dentro do sagrado; a história, sempre 
prosaica, a liberta novamente. A memória é cega a tudo o que não seja o 
grupo que ela une. [...] A história, por outro lado, pertence a todos e a 
ninguém, e daí sua reivindicação à autoridade universal. A memória se 
enraíza no concreto, em espaços, gestos, imagens e objetos; a história se 
liga estritamente a continuidades temporais, a progressões e relações entre 
coisas. A memória é absoluta, enquanto a história pode apenas conceber o 
relativo. [...] No coração da história está um discurso crítico que é antitético 
à memória espontânea. A história suspeita eternamente da memória, e sua 
missão na verdade é suprimi-la e destruí-la. (NORA,1984, p. 223 )4. 

 

A biografia se firma, já ao final do século XVIII, como relato com 

características próprias. Ganha uma conotação de "história alternativa" em relação à 

história geral, e se estabelece como fonte histórica - uma fonte muito particular, 

correspondente à narração de uma vida, a qual, no entanto, ilumina o contexto em 

que se deu. A época moderna, com as conquistas da ciência, contribuirá para lançar 

cada vez mais o homem no centro dos acontecimentos. Um homem transformador 

da natureza, pela ciência, conviverá com um homem que se volta para dentro de si, 

quando, cético, não confiar mais nos sentidos. Ao que parece, apenas dentro de si 

esse homem encontrará a certeza com que procurará construir um mundo de 

"verdades".  Agora egocentrado, esse indivíduo moderno parece inventar seu mundo 

                                                 
4 Tradução livre oferecida em Mímeo pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura 
da UFRJ. 
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interior, a partir do qual busca construir, filosoficamente, todo o resto. Inventar, 

também, o mundo da intimidade, desconhecido das épocas anteriores. Esse mundo 

pessoal e íntimo possibilitará uma visão idealizada do mundo, segundo a ótica da 

sensibilidade de cada um, de uma intensa subjetividade.  

Entendendo-se a memória coletiva como o resultado dessa permanente 

negociação entre a memória e o imaginário individual e as percepções construídas 

coletivamente, é importante compreendermos, também, como a valorização dos 

relatos sobre trajetórias individuais vai se constituir, a partir de determinado 

momento, como instância balizadora e também estruturante do modo de percepção 

do mundo em termos histórico e cultural, mas, também, por meio da própria arte. 

Essa busca de inscrever no acervo universal do conhecimento relatos e 

representações de vidas como referência e revelação de momentos da história 

humana, e também de posturas, percepções do mundo e/ou pela própria riqueza e 

força dessas mesmas trajetórias individuais - a modelar ‘vida heróica’ (ver Capítulo 

4), instituindo-os como memória, corrobora a noção de que esta parece insinuar-se 

muito mais do que como um locus do passado, mas uma espécie de canal multi-

temporal, em que presente e passado sobrepõem-se e, assim, também projetam 

aspectos do próprio futuro.         

 Em uma palavra, pode a memória ser compreendida como sendo muito mais 

que uma prática de recuperar no tempo fatos, informações e circunstâncias, mas o 

modo como, no presente, enquadramos o que nos antecedeu. É importante destacar 

que essa observação em nenhum momento, atendendo a modismos e pretensões 

de modelos teóricos mais recentes, sugere a constituição de um novo paradigma 

narrativo, agora marcado pela chamada pós-modernidade. Quer unicamente 

destacar que, na prática biográfica contemporânea, as narrativas biográficas 

parecem adquirir aspectos que transcendem a exclusiva revelação de um 

perfil/época/trajetória e despontam como sintoma, de natureza retórica, de 

complexos processos culturais na contemporaneidade de tentativa de compreender 

e desvelar o mundo.  

“Que relato da experiência tem condições de esquivar a contradição entre a 

firmeza do discurso e a mobilidade do vivido? A narração da experiência guarda algo 

da intensidade do vivido, da Erlebnis?” A pergunta é pontuada pela argentina Beatriz 

Sarlo (2007) que, mais recentemente, tem se dedicado a refletir sobre passado e 
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memória, procurando compreender como essas categorias se apropriaram e foram 

apropriadas para a instituição de “verdades” sobre a recente história política de seu 

país - entendimentos sobre o presente e apostas e anunciação de riscos para o 

futuro. Para a autora, o testemunho foi transformado em um ícone da verdade ou, 

pelo menos, no recurso mais importante da reconstituição do passado - instituto a 

partir do qual Sarlo empreende suas reflexões sobre as maneiras e circunstâncias 

com as quais os argentinos convivem e lidam com seu recente passado de exceção 

política, marcado pela suspensão das liberdades individuais, perseguições políticas, 

seqüestros e assassinatos praticados pelo próprio Estado. 

Para a autora, a memória foi “o dever da Argentina posterior à ditadura militar” 

e o testemunho possibilitou, como instrumento jurídico, a condenação do terrorismo 

de Estado e, como modo de reconstrução do passado, “os atos de memória foram 

uma peça central da transição democrática.” (SARLO, 2007, p. 20).  

 

Vivemos uma época de forte subjetividade e,nesse sentido, as prerrogativas 
do testemunho se apóiam na visibilidade que o ‘pessoal’ adquiriu como 
lugar não simplesmente de intimidade, mas de manifestação pública. Isso 
acontece não só entre os que foram vítimas, mas também e 
fundamentalmente nesse território de hegemonia simbólica que são os 
meios audiovisuais. Se há três ou quatro décadas o “eu” despertava 
suspeitas, hoje nele se reconhecem privilégios que seria interessante 
examinar. (SARLO, 2007, p.21). 

 
 

Ainda sobre a relação entre o que denomina firmeza do discurso e mobilidade 

do vivido, Sarlo acrescenta outras questões que tentam articular memória e 

narrativas. “A experiência, pergunta, se dissolve ou se conserva no relato?” Outras 

questões apresentadas pela autora tentam inferir se é possível efetivamente 

relembrar uma experiência ou o que se recorda é apenas a lembrança previamente 

posta em discurso, “ e assim só há uma sucessão de relatos sem possibilidade de 

recuperar nada do que pretendem como objeto?” Nessa hipótese, ao invés de 

reviver a experiência, “o relato seria uma forma de aniquilá-la forçando-a a 

responder a uma convenção?” (SARLO, 2007,p. 22).     

As reflexões de Beatriz Sarlo acerca da memória acabam por relacionar esta 

com o presente. A autora apresenta suas ‘notas sobre a mudança de uma cultura’ 

em Tempo Presente (2005). Sarlo destaca que, no presente, a aceleração que 

impacta a duração das imagens e das coisas acaba por afetar também a memória e 
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a lembrança. Tornou-se a memória um tema espetacularmente social privilegiado, 

promovendo a “recuperação das memórias culturais, da construção de identidades 

perdidas ou imaginadas, da narração de versões e leituras do passado.” (SARLO, 

2005, p.95). Ameaçado que é pelo desgaste provocado por essa aceleração do 

tempo, o presente se converte em matéria da memória, cujas operações tentam 

compensar um vazio de passado, provocado por essa aceleração temporal.  

 

O novo milênio começa nesta contradição entre um tempo acelerado, que 
impede o transcorrer do presente, e uma memória que procura tornar sólido 
esse presente fulminante que desaparece devorando-se a si próprio. 
Recorremos a imagens de um passado que são, cada vez mais, imagens 
daquilo que é mais recente. (SARLO, 2005, p. 96). 

 

Essa “cultura da velocidade e da nostalgia, do esquecimento e da 

comemoração” (SARLO, 2005, p.96) e do presente como matéria da memória 

podem ser percebidos, também, na intensificação mais recente da publicação de 

títulos biográficos ou autobiográficos e de outros tipos de memórias - muito 

presentes no jornalismo de mídia eletrônica e em shows televisivos de variedades - 

de protagonistas ainda vivos. Os vivos querem, além da garantia de que prevalecerá 

a versão que mais lhes interessa e agrada, experimentar a sensação de 

compartilhamento coletivo de sua inscrição memorável. O relato de experiências 

intensas e íntimas; de trajetórias profissionais que se revelam cases de sucesso 

empresarial ou de personagens que estiveram presentes em bastidores de 

acontecimentos de notoriedade e interesse público, entre outras narrativas que 

irrompem desse limbo intersticial do presente/passado, compõem essa atual e 

diferenciada forma de experimentar uma memória permanentemente atualizada. O 

passado, agora, dá-se em instantes.  

 

 

1.2 História e biografia 

 

  

Daniel Madelénat (1984) ao estudar a biografia como recurso da ciência da 

história apontou para o que, no entendimento do autor, seria uma vocação do 

biográfico: ser instrumento de uma antropologia filosófica. Por intermédio das 
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biografias - retratos fiéis de homens na concretude de suas vidas – tenta-se também 

responder a uma pergunta que preside todas as interrogações desta natureza: “que 

é o homem?” Em sua análise sobre a biografia, Madelénat optou por adotar a Teoria 

dos Paradigmas, proposta por Thomas Kuhn (1970) em seu estudo clássico sobre a 

história da ciência. 

A teoria de Kuhn parte de quadros explicativos, correspondentes a períodos 

históricos que se alternam em mais ou menos longos. Durante esses períodos, 

prevalecem os "paradigmas", que, por assim dizer, são conjuntos de crenças, de 

valores reconhecidos e de técnicas comuns aos membros de um grupo. No caso da 

ciência, no entendimento de Thomas Khun, institui-se uma ‘normalidade’, que é um 

modelo aceito, a partir do qual tanto as teorias quanto as práticas são estabelecidas, 

testadas e confirmadas; no qual, as soluções de problemas, bem como as regras de 

observação e interpretação são definidas.  As grandes alterações - que Khun 

denominou de “revoluções científicas" - dependem da superação do paradigma 

estabelecido. Assim, explica o autor, alguns paradigmas necessitaram de tempo 

específico para se estabelecerem e serem substituídos posteriormente. Khun cita, 

como exemplos, a análise aristotélica do movimento, o cômputo da posição dos 

planetas, de Ptolomeu, e a matematização do campo magnético, desenvolvida por 

Maxwell. 

Madelénat transpôs essa perspectiva teórica dos paradigmas para a história 

da própria biografia. Segundo o autor, é possível identificar paradigmas que 

conformam, também, três períodos: o clássico, o romântico e o moderno. As 

biografias adquiririam, assim, algumas características do paradigma a que 

correspondem, fazendo com que os relatos de vidas ressaltassem este ou aquele 

aspecto, com influências também sobre a própria fabulação e que a forma do relato 

obedecesse a determinados padrões, abandonando outros. 

O paradigma denominado por Madelénat de "clássico" se estendeu da 

Antigüidade ao século XVIII. O período é extremamente longo e são várias as 

transformações pelas quais passou a narrativa biográfica. A estilização dos eventos 

tidos como reais é enfatizada para que o relato biográfico alcance os efeitos 

desejáveis em face de uma instrumentalidade política, moral ou religiosa; mais do 

que "fidelidade" ao ocorrido, impõe-se uma retórica, na qual vidas abordadas na 

narrativa se fundem na "vida exemplar". Nesse longo período, praticamente se 
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realizarão, por vários séculos, as hagiografias: as vidas de santos e as vidas 

piedosas substituirão as vidas de heróis.  

No desfecho da Idade Média, o enfraquecimento gradual dos valores 

medievais, da emergência correlativa do individualismo (com o sentido das 

virtualidades humanas, da glória terrestre, e, entretanto, o drama da salvação 

pessoal - fundamento da Reforma), a multiplicação do livro impresso (que ofereceu 

ao público burguês novo tipo de acesso à cultura), e mesmo a redescoberta da 

civilização antiga constituem uma mutação favorável à biografia, que passa a utilizar 

modelos greco-latinos para transmitir uma nova imagem do homem. (MADELÉNAT, 

1984, p. 46). É nesse mesmo período também que o gênero se firma como relato 

com características próprias. Prova disso é o entendimento da biografia como 

"história alternativa" em relação à História Geral, a característica de, mesmo 

instituindo-se como uma unidade autônoma a quaisquer sistemas hermenêuticos, 

impor-se como instância válida, como fonte histórica - uma fonte muito particular, 

correspondente à narração de uma vida, a qual, no entanto, ilumina o contexto onde 

é vivida.  

Ao estudar as biografias e sua aplicabilidade pedagógica, a partir do modelo 

de Madelénat, Jonaedson Carino (2007) assinalou que a época moderna, com as 

conquistas da ciência, contribuiu para colocar cada vez mais o homem no centro dos 

acontecimentos. “O século XVIII, salienta o autor, trará profundas alterações no 

gênero biográfico. É um século em que a individualidade, regida pela ascensão 

burguesa, firma-se como uma exibição pública das pessoas.” (CARINO, 2007).   

 
O desenvolvimento das atividades econômicas e a concentração urbana do 
progresso cultural impõem essa exibição, que acentua a necessidade de 
destacar, registrando-lhes a trajetória, aqueles indivíduos que se 
sobressaem na difícil tarefa de "aparecer" em sociedade. Isso dá asas à 
imaginação dos criadores de formas para o relato biográfico: surge a 
biografia profissional, que também se insere no dicionário histórico, na 
biobibliografia, no discurso cerimonial, no elogio. Tais formas dramatizam-se 
e ganham autenticidade quando se aplicam a vidas concretas na forma do 
relato biográfico. (CARINO, 2007). 

 

Madelénat chama a atenção para o fato de que no século XVIII, com o 

desenvolvimento das instituições universitárias, as academias, o elogio passou a ser 

o tom dominante nas construções biográficas. Prevaleceu a função de celebrar as 

corporações através de seus membros - registro de exemplos de ciência ou de 

moralidade. Habituais também se tornaram os concursos promovidos pelas 
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academias para a produção desse tipo de biografia, que passam, geralmente, a ter 

uma estrutura de narração ou de discurso retórico. 

O paradigma seguinte apontado por Madelénat, o "romântico", corresponde 

ao período que vai de fins do século XVIII até o início do século XX, por volta da 

época da Primeira Guerra Mundial.  São perceptíveis aí características acentuadas 

como a busca da sensibilidade, da emoção. Importa descrever uma vida como uma 

unidade, uma individualidade possuidora do que Madelénat denomina "singularidade 

interior". Enquanto o paradigma clássico tinha como base uma atitude racional, o 

novo paradigma apóia-se em um movimento de base empírica, em uma 

variabilidade e instabilidade que contrastam com a "estabilidade" da racionalidade. 

Pode-se afirmar que nesse momento, na biografia, são observadas alterações que 

se alinham às mudanças na própria sociedade. Na arte narrativa, essa nova 

mentalidade encarna-se na forma "romance". Tal forma permitiu tratar as vidas de 

forma inteiramente diferente, realçando especialmente as nuances de cada 

personalidade, em contraste com a forma paradigmática anterior, homogeneizadora 

na busca de "tipos" heróicos que sintetizam as qualidades que a sociedade projeta 

em seus biografados. Também, por isso, o paradigma romântico permite que a 

biografia se "popularize", no sentido de ir ao encontro dos indivíduos comuns. 

Conforme assinala Madelénat:   

 
 

Outrora dedicado às aventuras dos grandes, fascinado pela ação 
condensada da tragédia, o romance se adapta doravante à representação 
de um indivíduo médio, bem mais próximo do leitor, objeto de compreensão 
interna. (MADELÉNAT, 1984, p. 52).5 

 
 

Para muitos estudiosos, o marco da biografia moderna foi o trabalho de 

James Boswell que, na Inglaterra em 1791, retratou a vida do poeta, romancista e 

também crítico literário Samuel Johnson. The life of Samuel Johson é considerado 

um marco pela maneira com que Boswell aprofundou-se nas questões psicológicas, 

valeu-se de documentos, entrevistas e de conversas com o próprio biografado. É 

considerado um divisor de águas entre as formas antiga e moderna de se construir 

biografias. Johnson, um feroz crítico literário de seu tempo, tornara-se um 

biografado, mas que orientava os passos de seu biógrafo. Em seu trabalho The lives 

                                                 
5 Tradução minha. 
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of the english poets, defendeu métodos e princípios que deviam, 

imprescindivelmente, orientar a biografação. O crítico literário salientava que um 

biógrafo deve dizer a verdade e que sua tarefa é descrever, nos mínimos detalhes, o 

dia-a-dia de uma vida, “pois com esses detalhes é que se pode recriar o caráter de 

alguém em sua trajetória no mundo.” (CARINO, 2007). 

A biografia, nesse segundo momento, estava diante de pelo menos dois 

movimentos que se colocarão como fortes questionamentos em relação a sua 

validade como fonte de conhecimento do homem e sua trajetória: as postulações 

marxistas e freudianas que imporão para as biografias quase que uma 

obrigatoriedade de elas terem, da vida do biografado, percepções das dimensões 

social, histórica e psicológica. Mesmo assim, as biografias já enfrentavam, nesse 

momento, oposições que seriamente as questionavam tendo como argumento a sua 

excessiva particularidade.  

Madelénat (1984) chama a atenção para o fato de que, acima de tudo, o 

contexto ideológico era pouco favorável às biografias, que eram colocadas à 

margem dos grandes campos de produção de conhecimento como a filosofia e a 

história. O paradigma vigente impunha a hegemonia das visões positivista e 

cientificista. Prevalecia a acentuada exigência da pesquisa empírica baseada em 

documentos, a necessidade de provas, a busca de motivos explícitos e fins 

determinados. Mas, por mais paradoxal que possa parecer, a produção de biografias 

cresceu. Nas três últimas décadas do século, a biografia penetrou nas 

universidades, sobretudo na França, tornando-se objeto de estudos eruditos, com 

metodologia positivista. 

Segundo Madelénat, o marco divisório para o paradigma moderno é a 

Primeira Guerra Mundial. Essa conflagração global dá a medida da capacidade 

humana de produzir a desumanidade em escala planetária. Essa época 

corresponde, não por acaso, a uma crise de valores que afeta todas as dimensões 

da convivência humana. As velhas crenças e doutrinas caem por terra; o homem 

heróico - personagem central e construtor de sua própria história vitoriosa - cede 

lugar a um homem complexo, contraditório, manietado por suas perplexidades. Não 

se crê mais no modelo de homem "monolítico", incólume em relação a desvios em 

sua trajetória de vida. 
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Huyssen (1997) ao analisar o que denominou “batalha entre os modernos e 

os pós-modernos” acerca do museu como lugar da memória (e, por conseguinte, da 

tradição e da cultura), ou agora, numa nova perspectiva, do museu como “cultura de 

massa, como um lugar de uma mise-en-scéne espetacular e de exuberância 

operística” aponta para a constituição de “âncoras temporais” que se tornam um 

reconforto para o homem contemporâneo, “na medida em que nossas coordenadas 

territoriais e espaciais se esmaecem ou são absorvidas pela crescente mobilidade 

do mundo.” (HUYSSEN, 1997). Para o autor, o apelo à memória e ao passado seria 

um recurso de compensação para esse intenso ritmo de mudanças e de resistência 

à dissolução dos antigos modos de vida social. E em tal contexto ganham força, nos 

mais variados suportes midiáticos, os relatos de natureza biográfica. Assim como as 

biografias, o museu, além de impregnado e composto por distintas narrativas, é 

fundamentalmente dialético, salienta Huyssen:  

 
[...] serve tanto como uma câmara mortuária do passado - com tudo que 
acarreta em termos de decadência, erosão e esquecimento -, quanto como 
um lugar de possíveis ressurreições, embora mediadas e contaminadas 
pelo espectador. Não importa o quanto o museu, consciente ou 
inconscientemente, produz e afirma a ordem simbólica, pois sempre haverá 
uma sobra de significados que excedem o conjunto das fronteiras 
ideológicas, abrindo assim um espaço para a reflexão e a memória contra-
hegemônica.(HUYSSEN,1997, p. 225).  

 

Essa mesma natureza dialética é percebida por François Dosse (2005) nas 

biografias, ao contrapor as perspectivas científica e ficcional que se entrecruzam e 

embatem nos relatos sobre vidas.  Para o autor, essa dialetização se dá também na 

própria relação entre as narrativas histórica e biográfica, entre si, e destas com o seu 

objeto, ou seja, o indivíduo biografado: 

 
A biografia reencontra também a escritura histórica no seu papel ritualístico 
de enterro. Instrumento de exorcismo da morte, ela introduz no coração de 
seu discurso, e permite simbolicamente a uma sociedade se situar dotando-
se de uma linguagem sobre o passado. O discurso histórico nos fala sobre o 
passado para enterrá-lo. Ele tem, de acordo com Certeau, a função de 
túmulo, no duplo sentido de honrar os mortos e de participar da sua 
eliminação da cena dos vivos. As revisitações históricas como as 
biográficas têm, por conseguinte, essa função de abrir ao presente um 
espaço limpo a marcar o passado para redistribuir o espaço dos possíveis. 
A prática histórica está, assim, por princípio, aberta a novas interpretações, 
um diálogo sobre o passado aberto para o futuro, ao ponto que se falar  
cada vez em um ‘futuro do passado’. Não pode, por conseguinte, deixar-se 
fechar em uma objetivação sobre ela mesma. (DOSSE, 2005, p.452) 6. 

                                                 
6 Tradução minha. 
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O modo pelo qual se vinha produzindo biografias é impactado por essas 

transformações e se modifica. Encerra-se, assim, a carreira vitoriosa, como modelo, 

das biografias moralistas ou laudatórias e comemorativas. O novo modelo sofre 

dupla pressão: por um lado, da "objetividade" e da "isenção" exigidas pela 

abordagem científica; por outro, da construção ficcional. As biografias 

transformaram-se em um instrumento sintomático da publicização da vida. A 

exposição ao âmbito público é total; e o produto a apresentar exige dos biógrafos a 

confiabilidade do cientista e a inventividade do artista. Aspectos como o problema 

metodológico da aproximação e da afinidade entre biógrafo e biografado tornam-se 

marcantes no paradigma, que hoje continua em vigor. Para muitos, a afinidade é um 

instrumento fundamental no esforço de reconstrução de uma vida através da 

biografia; para outros, compromete esse esforço de reconstrução e a mínima 

objetividade requerida. 

Os dois biógrafos que serão estudados nesta tese, Mário Cláudio (Capítulo 3) 

e Ruy Castro (Capítulo 4), não escondem que mantêm em relação a seus 

biografados sentimentos distintos. Se por Guilhermina Suggia Mário Cláudio faz 

questão de expressar seu carinho e admiração, mais até, uma “paixão” pela 

violoncelista, já pelo pintor Amadeo de Sousa Cardoso, o biógrafo português não 

esconde certa antipatia, principalmente pelo que seria sua arrogância aristocrática e 

desprezo para com as mulheres. “Amadeo representa como pessoa muito daquilo 

de que não se pode gostar: arrogante, tremendamente machista - homem que vivia 

para conquistas rápidas e tratava mal as mulheres.” (CLÁUDIO, 2007).  

Ruy Castro, por sua vez, não esconde sua admiração por Nelson Rodrigues, 

com quem se identifica como profissional e intelectual. Também demonstra 

abertamente sua admiração por Garrincha e Carmen Miranda que, para além das 

histórias de dois gênios, do futebol e da música popular, são antes duas histórias 

tristes de dependência química e enorme sofrimento.     

 Como acentua Madelénat, a crise dos anos mais recentes, a tensão 

provocada pela massificação, a colocação em questão de ideologias dominantes, a 

renúncia à total inteligibilidade do real, o conjunto desses fenômenos econômicos, 

sociais e culturais parece ter propiciado um clima favorável à biografia -  como foi 

favorável também ao individualismo, ao "novo romance", a um amor nostálgico e 

ecológico pelo patrimônio. (MADELÉNAT,1984, p.73). 
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Um entendimento possível é de que a massificação da informação e a 

instantaneidade de seus processos de produção e divulgação e mesmo a crise da 

verdade com conseqüentes questionamentos sobre os referenciais ideológicos que 

até então prevaleciam estão entre as razões de fundo para a atual emergência do 

gênero biográfico no campo literário e entre jornalistas e historiadores. Biografar 

seria uma contrapartida, “a busca, no passado, de trajetórias individuais que possam 

servir como inspiração para os atos e condutas vivenciados no presente.” 

(SCHMIDIT, 1997). 

Pierre Nora (1987) também percebeu tal fenômeno ao refletir sobre os novos 

modelos e ferramentas de que tenta se valer a História na sua atuação na 

contemporaneidade. Para ele, “de modo algum a História contemporânea encontrou 

sua identidade e autonomia”. O autor fala de uma “perplexidade” do homem de 

História diante de um presente repleto de acontecimentos mediatizados em tempo 

real.  

 

Monstruoso - é para o historiador que o acontecimento moderno cada vez 
mais o é. Porque de todos os que o recebem, é ele o mais desfavorecido. O 
acontecimento continuava a ser, num sistema tradicional, privilégio da sua 
função. Era ele quem lhe conferia um lugar e um valor e nenhum entrava na 
história sem o seu selo. Agora, o acontecimento oferece-se-lhe do exterior, 
com todo o peso de um dado, antes da sua elaboração, antes do trabalho 
do tempo. E mesmo com tanto mais força na medida em que os media 
impõem imediatamente o vivido como história e o presente nos impõe cada 
vez mais o vivido. Uma imensa promoção do imediato a histórico e do vivido 
a lendário opera-se no próprio momento em que o historiador se acha 
desviado dos seus hábitos, ameaçado no seu poder, confrontado com o que 
ele tenta algures dominar. Mas tratar-se-á do mesmo acontecimento? 
(NORA, 1987, p.249). 

 

A questão apresentada por Pierre Nora parte da percepção de que nenhuma 

época viu, como a atual, o seu presente “ser vivido de modo tão carregado de 

sentido histórico”. Mas um sentido histórico cujo monopólio contemporâneo está nas 

mãos dos media -“é através deles, e só através deles, que o acontecimento nos toca 

e não pode evitar-nos.” (NORA, 1987, p. 251). 

Nesse sentido, o passado institui-se como um dos paradigmas a balizar a 

experiência cotidiana de tal maneira que “a idéia do novo parece estar, cada vez 

mais associado ao antigo”, como destacam Herschmann e Rondelli (1997). Para os 

autores, o alargamento da experiência cotidiana para além das fronteiras territoriais 

que determinam as comunidades de pertencimento “têm definido novos horizontes 
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de experiência, instaurando vínculos sociais inusitados, favorecendo a 

transitoriedade e a instabilidade identificatória.” (HERSCHMANN e RONDELLI, 

1997, p. 280).   

Atuando como âncora temporal ou uma janela para o acesso e assédio às 

histórias de vidas alheias, o que se percebe, no entanto, é a força que a prática 

biográfica ganhou em vários países do mundo, principalmente nas duas últimas 

décadas. No caso brasileiro, como apontam as estatísticas já mencionadas, a 

produção biográfica vem mobilizando centenas de autores que quase diariamente 

lançam novos títulos sobre, muitas vezes, as mesmas personalidades. Pode-se citar 

como exemplo as biografias lançadas sobre a vida e morte de Getúlio Vargas. Só no 

segundo semestre de 2004, quando se completaram cinqüenta anos da morte do ex-

presidente, cinco livros biográficos foram lançados. Fenômeno similar viveu mais 

recentemente Portugal, com publicações sobre a vida de Antônio Oliveira Salazar, 

que, como Getúlio no Brasil, teve papel de enorme relevância nos destinos da 

história do país, estando à frente do poder por cerca de quatro décadas. Salazar 

iniciou o que denominou originalmente de Estado Novo em 1933, impondo uma 

ditadura que duraria por mais de três décadas. Getúlio Vargas, no Brasil, implantou 

também o seu Estado Novo, quatro anos mais tarde, em 1937, tendo sido deposto 

em 1945. Apenas em 2007, foram lançados em Portugal cerca de duas dezenas de 

títulos sobre a vida de Salazar. 

Mais recentemente, o uso da biografia pela história ganhou mais uma vez 

força na virada dos anos 70 para a década de 80 do século passado, quando se 

pôde perceber mudanças expressivas nos diferentes campos da pesquisa histórica - 

revalorização da análise qualitativa, resgate da importância das experiências 

individuais. Nesse sentido, relatos pessoais, depoimentos e a biografia foram 

revalorizados e muitos de seus sempre denunciados defeitos e vícios como 

instrumental científico relativizados. 

Em defesa da abordagem biográfica como uma possibilidade para a História, 

argumenta-se que o relato sobre vidas pode assegurar a transmissão de uma 

experiência coletiva e constituir-se em uma representação que espelha uma visão 

de mundo. Giovanni Levi, ao analisar o uso da biografia como fonte para a História, 

pondera: 
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Nenhum sistema normativo é suficientemente estruturado para eliminar 
qualquer possibilidade de escolha consciente, de manipulação ou de 
interpretação de regras de negociação. A meu ver, a biografia é, por isso 
mesmo, o campo ideal para se verificar o caráter intersticial -e todavia 
importante -da liberdade de que as pessoas dispõem e para se observar 
como funcionam concretamente os sistemas normativos, que jamais estão 
isentos de contradições.[...] Há uma relação permanente e recíproca entre 
biografia e contexto: a mudança é precisamente a soma infinita dessas 
inter-relações. A importância da biografia é permitir uma descrição de 
normas e de seu funcionamento efetivo. (LEVI, 1996, p.180). 

  
Jean Orieux (1994), que escreveu biografias históricas de Voltaire, Talleyrand 

e La Fontaine, destacou a importância e exigência, para o historiador, da adoção de 

métodos no trabalho de construção biográfica. Orieux alertou para o fato de que o 

biógrafo-historiador deve reunir o maior número possível de conhecimentos sobre 

uma personagem histórica, “a fim de se aproximar, tanto quanto possível, da sua 

verdade viva, com o máximo de precisão, de autenticidade e de probidade.” 

(ORIEUX, 1994, p. 39) e defende, assim, uma ética para o exercício da biografia em 

sintonia com a ética da História. Orieux denuncia a tentação que pode surgir, por 

vezes, de se desvirtuar determinado documento - fonte informativa – para “fazer 

efeito”. Quando o biógrafo-historiador assim age, o fracasso total o aguarda, “pois 

nunca se deve forçar um testemunho histórico”, pois na história o falso é sempre 

feio, não se devendo esquecer que “nada consegue igualar a força e a originalidade 

do testemunho autêntico. Na sua nudez, a verdade tem sempre brilho inimitável.” 

(ORIEUX, 1994, p. 39).  

Autores como Pierre Nora, Le Goff e Michel de Certeau chamam a atenção, 

no entanto, para o fato de que, nos dias atuais, mesmo se admitindo, para a 

biografia, a parte imaginária que esta, eventualmente, possa requerer, isso acaba 

por implicar, de maneira inevitável, em um pacto de verdade. Dosse (2005) assinala 

que o sucesso das biografias se dá pela “intensa necessidade da autenticidade que 

o leitor espera da biografia”. E é essa exigência de verdade que também aproxima a 

biografia da disciplina histórica, em que o fundamento maior situa-se no respeito a 

um contrato de verdade:  

 
esse pacto referencial é comum entre a biografia e a história, com a 
convicção cada vez mais forte que a ‘pequena ventura do reconhecimento’ 
é impossível tanto por um como pelo outro, porque essas duas diligências 
são portadoras de conhecimentos indiretos a partir de mediações.   
(DOSSE, 2005, p. 447)7. 

                                                 
7 Tradução minha. 
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Pode-se dizer, enfim, que do mesmo modo como o discurso histórico se 

apresenta, como assinalou Barthes (1988), como um efeito de real, o gênero 

biográfico parece trazer em si uma ambição de criar um efeito de vivido. Daí, a 

importância dos recursos retóricos no modo de narração, a fim de que se consiga 

“voltar a dar carne e forma às figuras desaparecidas.” (DOSSE, 2005, p.442). 

Barthes destacou que o discurso histórico, historia rerum gestarum, foi o modelo 

principal das narrativas que “admitem preencher os interstícios das suas funções 

com notações estruturalmente supérfluas”. No entendimento do autor, o realismo 

literário foi, com algumas décadas de defasagem, contemporâneo dessa “história 

objetiva” e a necessidade incessante de autenticar o real. (BARTHES,1988, p. 163).  

 

 

1.3 Memória e biografia 

 

 

O esquecimento impõe aos mortos sua morte definitiva. O símbolo, nas suas 

infinitas e incontroláveis ocorrências e circunstâncias, pode mesmo ser entendido 

como uma forma de vingança do homem contra a morte8 e possibilidade única de 

permanência. Por isso mesmo, a narrativa memorialística se institui a partir de uma 

relação tensa com o tempo. Tem o objetivo de impedir o progressivo apagamento de 

personagens e seus feitos, seus efeitos e, se for essa a perspectiva, defeitos - ou 

seja, em tudo aquilo que esses atores se dispuseram de maneira mais vital no 

mundo humano. É um jogo entre temporalidade e significação. Entre vida e morte. 

As significações de uma vida que se distancia no tempo e que tendem a reduções e 

condensações, fazendo com que o que delas persista não seja uma essência, mas 

uma fórmula, um espectro. 

Por isso, se entendermos a biografia como uma reescrita do passado, noções 

como memória e o próprio tempo merecem neste trabalho uma atenção mais detida. 

Nesse sentido, deve-se considerar a contribuição de Jacques Derrida (1995), para 

quem a noção de linearidade temporal deve, nesse caso, ser substituída por 

simultaneidade. O autor sustenta que no momento em que algo é lembrado, o que 

                                                 
8 Abordagem nesse sentido foi feita já em várias oportunidades pela semioticista Lúcia Santaella em 
diversas palestras e seminários. 
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era passado torna-se narrativa e articula-se no presente, “sendo, portanto, 

simultâneo a este presente”. Mais ainda: o que seria futuro é apenas uma 

especulação, podendo ser articulado apenas no discurso, o que também o tornará 

presente. O passado e o futuro, enfim, redimensionados e instalados no presente. O 

acionamento da memória, portanto, a transforma em discurso. Em versão. Ou seja, a 

memória não substitui ou sequer repõe o passado, apenas atesta sua ausência. O 

biógrafo, narrador por ofício e circunstância inescapável, é escravizado pelo jogo da 

linguagem, através do qual pensa dar conta desta falta. Porém, o que faz é produzir 

versões e, muitas vezes produzir novas cenas, muitas delas, certamente, tão 

imaginativas quanto aquelas apresentadas pelas suas fontes, sejam documentais, 

entrevistados, outras obras biográficas etc. 

O passado é algo sempre inconcluso. Ainda está por articular-se no presente, 

ou melhor, na presença, onde “elaboramos a memória e a transformamos em 

discurso.” (PENA 2004). No entendimento do autor, Derrida articula ausência e 

presença valorizando a escrita que poderá produzir uma marca para ser repetida em 

qualquer contexto, “sobrevivendo ao sujeito e não precisando mais de sua presença. 

A escrita funda outra presença e garante a repetição.” (PENA, 2004). Por isso 

mesmo, a escrita biográfica leva o significado sempre para a posteridade. Rompe, 

assim, com a idéia de linearidade temporal, explica Pena,  

 

“já que o instante original das formulações jamais seria atingido, pois ele 
não estaria no passado, mas na sua reinterpretação no presente. Prevalece 
a idéia de simultaneidade. Prevalece a presentificação do tempo”.  (PENA, 
2004, p.24). 

 

Certo é, no entanto, que os debates e estudos sobre a biografia - apesar de 

na maioria das vezes não serem específicos com um foco de caráter literário - são 

volumosos e de longa data. Mais até: possuem inúmeras perspectivas e, 

principalmente, mostram-se controversos.  Nos últimos séculos, a biografia foi vista 

como discurso distinto, marginal ou mesmo em oposição à história, como um gênero 

híbrido e ‘menor’ pela literatura e, também, em última análise, mesmo como uma 

tarefa impossível de ser realizada. 

 Em São Luís, Le Goff dedica-se a uma exemplar reflexão sobre o método 

biográfico, relacionando-o e contrapondo-o à história e acaba por defender a 

retomada da biografia como forma, de caráter científico, de registro histórico. Para 
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Le Goff, no século XX, os historiadores abandonaram o gênero biográfico em favor 

dos romancistas. Ao dedicar-se à investigação e à escrita sobre a biografia de São 

Luís, Le Goff compreendeu que a biografia consiste em um modo bem particular de 

se fazer história, pois ela exige mais do que apenas os métodos intrínsecos à prática 

da história: ela “confronta o historiador com os problemas essenciais -porém 

clássicos -de seu ofício de um modo particularmente agudo e complexo”.  

 

Hoje, quando a história, como as ciências sociais, conhece um período de 
intensa revisão crítica de suas certezas, em meio à crise de mutação geral 
das sociedades ocidentais, a biografia me parece em parte liberada dos 
bloqueios em que falsos problemas a mantinham. Pode mesmo tornar-se 
um observatório privilegiado para refletir utilmente sobre as convenções e 
sobre as ambições do ofício de historiador, sobre os limites dos 
conhecimentos adquiridos, sobre as redefinições de que ele tem 
necessidade. (LE GOFF, 1999, p.21). 

 

Em termos éticos surgiu, desde o final do século XVIII, na aurora da crítica 

biográfica, uma espécie de “moralidade da biografia”: quanto daquilo que foi 

investigado e conseqüentemente descoberto deveria ser publicado? Não se trata do 

“direito que o público tem de saber”, mas, para o biógrafo, seria antes um dilema 

concernente à obrigação de preservar a verdade histórica, mas ao mesmo tempo 

com a grande possibilidade de, ao fazê-lo, infligir sofrimento e angústia naqueles 

que, por um motivo ou outro, estão relacionados direta ou indiretamente aos 

episódios a serem narrados. O que também, claro, tinha a ver com o direito moral e 

mesmo econômico, do biografado, estando ele vivo ou morto. Décadas depois, os 

críticos voltariam a questionar, também, o que e quanto o biógrafo poderia revelar 

sobre a intimidade do biografado. 

Existe, enfim, na própria trajetória e justificação das biografias, uma tensão 

que não se resolve: a biografia do indivíduo como exemplar e como indivíduo único. 

Burke (1997) destaca e percebe a origem de tal tensionamento na Renascença, ao 

analisar o que ele denomina de “individualismo renascentista e a invenção da 

biografia.” (BURKE, 1997). O autor aponta que, entre inúmeros aspectos que levam 

ao interesse para que um indivíduo se torne objeto de uma biografia, muitos dizem 

respeito a qualidades de natureza moral - que ele chama de categorias - como 

prudência, justiça, coragem, moderação, clemência, liberalidade etc. Outras 

qualidades, que denomina médicas, seriam estados emocionais e psicológicos como 

melancolia, cólera, fleuma.  
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A prática renascentista corriqueira de se referir aos príncipes em particular 
como um “novo Augusto”, um “segundo Carlos Magno”, e assim por diante, 
mostra claramente essa tensão. Em segundo lugar, o pressuposto de que a 
personalidade é estática, o produto fixo de um equilíbrio de humores e, para 
alguns escritores, o resultado inevitável de uma constelação de fatores 
ligados ao nascimento. Daí a possibilidade de prever o futuro do herói. 
(BURKE,1997). 

 

Em muitos casos, a motivação e circunstâncias para a construção de uma 

biografia ou autobiografia parecem ser tão ou mais esclarecedoras que o próprio 

relato produzido. O que levou Rousseau a escrever suas Confissões, além do 

desejo de dar um ordenamento e perenização à própria vida e pensamentos, foi o 

propósito de tentar fazer justiça a si mesmo contra as perseguições e maledicências 

que, na visão dele, teria sofrido por parte de Voltaire (que chegou a distribuir 

panfletos execrando-o publicamente pelas ruas de Paris), de Grimm e Diderot. 

Intrigas domésticas e palacianas nos bastidores da alta filosofia francesa do século 

XVIII. Uma autobiografia que pretendeu, acima de tudo, estabelecer-se como versão 

verdadeira, com o evidente objetivo de garantir para si, e do modo como desejava, 

uma auto-inscrição na História. E, mais direto, impossível: na introdução de suas 

Confissões, Rousseau dispara: “a natureza perdeu a fôrma em que me moldou”. 

Mais como exercício de especulação, talvez mereça citarmos que, em outra 

autobiografia, também denominada Confissões, Santo Agostinho relatou o caminho 

que percorreu para encontrar “Deus”, afirmando todo seu amor por Ele. Rousseau 

basicamente fez o mesmo. Mas anuncia, pela autobiografia, a busca, o encontro e o 

amor por si mesmo.   

A memória pode ser compreendida como a evocação de um passado ao qual 

se testemunhou ou não, direta e presencialmente. É, a princípio, o exercício da 

capacidade humana de reter e tentar preservar o tempo já ido, com o intuito de 

evitar que se perca definitivamente. Se na literatura autores como Proust, como 

tantos outros escritores, percebeu a memória como forma de garantir a própria 

identidade (Jean Santeuil e Em busca do tempo perdido), a própria Filosofia e a 

História, também prezam essa essencialidade da memória para a compreensão da 

vida.  

Apesar do jogo temporal por meio do qual defende a eternidade - a existência 

exclusiva, enfim, do presente - como o tempo de Deus, Santo Agostinho, nas suas 
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Confissões9, nomeia as incontáveis sensações que experimentou durante sua vida 

como um verdadeiro tesouro guardado nos palácios da memória - o lugar onde pode 

encontrar-se a si mesmo.  

 

Chegarei aos campos e aos vastos palácios da memória, onde se 
encontram os inúmeros tesouros de imagens trazidas de todos os gêneros, 
trazidas pela percepção. Aí é também depositada toda a atividade de nossa 
mente, que aumenta, diminui ou transforma, de modos diversos, o que os 
sentidos atingiram, e também tudo o que foi guardado e ainda não foi 
absorvido e sepultado no esquecimento. Quando aí me encontro posso 
invocar as imagens que quero. Algumas apresentam-se imediatamente. 
Outras fazem-se esperar por mais tempo e parecem ser arrancadas de 
repositórios mais recônditos. (AGOSTINHO, 2002, p. 278). 

 

Mas a memória, certamente, é bem mais do que retornar às sensações 

vividas ou, quem sabe, imaginadas. Por ela, ou melhor, pelos relatos que a ela 

creditamos - e que a eles dão um status de verdade - é que (re) enquadramos, (re) 

configuramos, compensamos, ou como, em suas ilações sobre o ato de biografar, 

explicitou o escritor português Mário Cláudio, na biografia sobre a violoncelista 

portuguesa Guilhermina Suggia, em Guilhermina10 (CLÁUDIO, 1986b, p. 26), 

“arquitetamos”, enfim, os fatos que constituíram a nossa existência e as dos outros.  

Maurice Halbwachs (1968) ao relacionar memória individual e memória 

coletiva destaca como tais relatos acabam, geralmente, sendo produto dessa 

interseção, de uma negociação entre a memória, ou seja, as lembranças pessoais e 

a dos que compartilharam de tais eventos. Mesmo a memória pessoal é, em geral, 

tocada e re-construída pela dos outros.  E mesmo aquilo que nomeamos memória 

pode estabelecer-se a partir de re-fabulações, rearranjos e re-significações. Ou seja, 

reescritas.  

Para uma melhor tentativa de compreensão acerca das condições de 

operações de significação da memória e as possíveis e eventuais aproximações e 

relações destas com a literatura, um caminho possível seja, talvez, pensar como, 

nesse caso, o sentido - de maneira ininterrupta e, geralmente, indeterminada - é 

reconstituído e reconfigurado, tornando-se, simultaneamente, um objeto do passado, 

mas uma efetiva ação do presente e uma remodelação que aponta para o futuro. 

                                                 
9 Muitos autores definem as Confissões de Santo Agostinho como a primeira obra que pode ser 
considerada uma autobiografia.  
10 A obra será analisada no Capítulo 3 deste estudo.  
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Ao discutir perspectivas semióticas da biografia, o semioticista Décio Pignatari 

se referiu ao trabalho do biógrafo, como sendo de alguém que “arma uma teia 

interpretante, graças a qual apreende, capta, ‘lê’ a vida de alguém tal como a aranha 

à mosca”, a partir de fios que extrai da mais variada natureza sígnica - da arte ao 

documento. Apesar de afirmar que a coleta de dados para a construção biográfica é 

sempre metonímica, Pignatari ressaltou que o biógrafo sabe que tem que superar 

esse patamar “tendo em vista a vida gestáltica11, configurada que é mais do que uma 

metáfora: é um biodiagrama, sempre hesitante entre o icônico e o simbólico.” 

(PIGNATARI, 1986, p.13).  O autor explica que, no caminho apontado pela 

Lingüística, na década de 70 do século passado - que isolou a unidade constituinte 

operacional de seu objeto, o fonema - os semiólogos chegaram a propor o 

biografema, que seria “o elemento unitário e básico da biografia”. O biografema seria 

a unidade básica do biodiagrama. Assim, a operação biográfica ou autobiográfica 

resulta da montagem de uma biodiagramação a partir da coleta e escolha de 

biografemas. Os biografemas selecionados seriam todos “armados num bastidor 

biográfico, em função de certo design, um interpretante-objeto a que chamaríamos 

de ‘significado’ da vida em questão.” (PIGNATARI, 1996, p.14).   

Pignatari compreende a biografia como um romance documental e 

documentado. Ele lembra que o romance tem muito de “biografia imaginária” e que, 

assim, “a biografia está para o romance como a foto para o quadro ou desenho”.   

 
O oposto da biografia fortemente indicial é a biografia romanceada, onde a 
importância concedida aos biografemas deriva de um interpretante 
diagramático inconsciente, quando não aleatório ou arbitrário. [...] São 
biografias marcadamente simbólicas, mais verbalistas do que verbais. Em 
termos corriqueiros, carecem de rigor metodológico. Só há uma coisa que 
pode justificar e salvar essa categoria biográfica: é a qualidade da signatura, 
uma instância mais artística do que a ciência histórica. (PIGNATARI, 1996, 
p. 17). 

 

                                                 
11 A noção de ‘vida gestáltica’ parte da teoria da Gestalt (Ehrenfels, 1890) e pode ser entendida na 
perspectiva de que o significado do conjunto e de suas partes se constituem mutuamente em 
gestalten; há uma contínua modificação mútua de componentes. Cada parte individual tem uma 
significação funcional para a gestalt, e esse significado se relaciona com as outras partes. Histórias 
de vida resultariam, assim, de um processo que ocorre simultaneamente contra o pano de fundo de 
uma estrutura de significação biográfica. Essa textura de significado se afirma e se transforma 
constantemente no “fluxo da vida”; é formada pela inter-relação entre os modelos de planificação e 
interpretação da vida “normal’ existentes e pré-fabricados socialmente e os acontecimentos e as 
experiências de maior relevância biográfica e suas sucessivas reinterpretações. Essas 
reinterpretações são constituídas por sua estrutura biográfica geral, que se manifesta como uma 
avaliação global (a vida contraditória de fulano, o furação Glauber, o anjo pornográfico etc.) -
modelando o passado e o presente.  
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Ao contrapor biografias denominadas por ele como de uma “indicialidade 

jacobina” e as simbólicas “mais verbalistas do que verbais”, Pignatari salienta que, 

nas do primeiro tipo, há uma demasiada preocupação com a factualidade e sua 

comprovação documental. E se não existe a prova, o documento, o biografema 

também não existe. Nesses casos, para o autor, podem ocorrer muitas e graves 

distorções, uma vez que os próprios biografemas perdem sua hierarquia 

biodiagramática - ou seja, biográfica.  Isso porque sua importância passa a ser 

função do documento, da prova. E, muitas vezes, valorizam-se coisas de pouca ou 

nenhuma importância. A biografia, nesse caso, se transforma em um “puzzle” 

biodiagramático, em que se pode observar “enormes lacunas, quantitativas e 

qualitativas, transformando-se num arquipélago bizarro de biografemas flutuantes.” 

(PIGNATARI, 1986, p. 17).  

A reflexão acima se reveste de importância para este trabalho na medida em 

que uma das hipóteses que norteiam esta investigação é de que tanto no exercício 

do literário como na construção de um texto historiográfico/jornalístico estão 

presentes, inevitavelmente, as mesmas circunstâncias discursivas que, mesmo 

firmadas por intencionalidades e contratações distintas e quase antagônicas, 

possuem como instância realizadora e fundadora a própria linguagem. Estrutura-se, 

enfim, a biografia, a partir de uma tensão entre o projeto de se reproduzir com 

fidelidade, sob a égide de um mimetismo, um passado real, vivido, e ao mesmo 

tempo o “pólo imaginativo do biógrafo, que deve recriar um universo perdido de 

acordo com sua intuição e suas capacidades criativas.” (DOSSE, 2005, p.57). 

Em relação ao estudo aqui empreendido, a formulação proposta por Décio 

Pignatari pode ser percebida, nas obras do escritor português Mário Cláudio e do 

biógrafo brasileiro Ruy Castro, que serão objeto de análise nesta tese, a partir de 

elementos que vão desde as opções de natureza estética dos autores no 

estabelecimento de sua forma narrativa; ao modo como cada um realiza sua 

empresa biográfica e discorre sobre a vida dos biografados e ainda como, no 

contexto social e editorial, apresentam e enquadram sua obra biográfica. 

 Se não se pode, certamente, qualificar nem Mário Cláudio como escritor de 

“biografias simbólicas” nem Ruy Castro como promotor de uma “indicialidade 

jacobina”, as distinções propostas por Pignatari nos ajudam, pelo menos, a reforçar 

nosso entendimento de que, em termos literários, distinguem-se os dois autores pela 
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postura que adotam em relação ao ofício biográfico. Como desenvolveremos mais à 

frente, nossa proposição é de que enquanto em Ruy Castro o discurso - a despeito 

de sua qualidade narrativa - faz fluir destacada e prioritariamente o detalhamento 

factual e comprovado da vida do biografado. Em Mário Cláudio, pode-se dizer que o 

autor português parece se valer da biografia antes como uma oportunidade para o 

exercício da arte da literatura. Entre outros motivos, por isso, talvez, a Trilogia da 

mão seja percebida como o “romance da escrita de uma biografia” (ver Capítulo 2).   

Cabe aqui o registro que me pareceu de ampla proximidade e 

correspondência entre um excerto de Guilhermina e outro, do texto citado acima, no 

qual Décio Pignatari aborda a idéia dos biografemas, proposição dos semiólogos 

para uma “unidade estrutural da biografia”. 

 

Mário Cláudio     Décio Pignatari 

 

Sugere as questões, a que ele próprio   A operação biográfica , ou autobiográfica, 

dá resposta, não vá o que lhe relatam  implica a coleta de biografemas para a     

desconfirmar o que já alivanhou.   montagem de uma biodiagramação. Os 

Ouvir é rara virtude do biógrafo, que no  biografemas são todos armados num  

caso mental sobre o real conjectura,   bastidor biográfico, em função de um certo 

o painel tecendo onde os tons se  design, um interpretante-objeto a que  

combinam, expurgando o que    chamaríamos de “significado” da vida em 

superabunda do produto desejado.   questão. (PIGNATARI, 1996, p. 15). 

(CLÁUDIO, 1983, p. 29). 

 

Na aposta que faz o semioticista para este século XXI, no que diz respeito às 

biografias, Pignatari acredita na acentuação e crescimento do fazer biográfico, mas 

que estará sujeito à “máquina pensamental ideológica” que decide sobre a coleta, 

destino e organização dos biografemas. Para ele, até a década de 60 do século 

passado, as biografias impressas eram predominantemente verbais. “Elas queriam 

demonstrar, mais do que mostrar, a vida da pessoa. Agora, mostra-se mais do que 

demonstra”, destaca Décio Pignatari, para quem o século XXI, entre outras coisas, 

será “o grande século da biomídia.” (PIGNATARI, 1996, p.19). 
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1.4 A ilusão biográfica 

 

 

Aspectos diversos como as contratações estabelecidas pelo biógrafo - tanto 

em relação ao biografado quanto ao leitorado - e as ferramentas, critérios, caminhos 

e soluções de natureza técnica e estética de que se vale para construir suas 

biografias, acabam por revelar a percepção e intencionalidades que possui o autor 

em relação à obra biográfica. Se, para alguns autores, é possível explicitar 

detalhadamente a trajetória de vida do biografado, para outros, no entanto, isso se 

revela um grande engano. É o que Bourdieu chamou de ilusão biográfica. Para 

Pierre Bourdieu, acreditar na possibilidade de biografar é, antes, tomar como 

verdade o fato de que a vida constitui um todo, “um conjunto coerente e orientado 

que pode e deve ser apreendido como uma expressão unitária de uma intenção 

subjetiva e objetiva, de um projeto.” (BOURDIEU, 1986, p.184).  

Bourdieu lança mão da noção sartriana de projeto original12 que, para ele, fica 

muitas vezes evidenciada nas narrativas biográficas. Para o autor, nas biografias, 

essa “intenção original” fica explicitada não apenas, mas também em expressões 

como “desde então”, “desde pequeno”, “sempre desejou” etc. A vida, nas biografias, 

transcorreria seguindo uma ordem cronológica, mas que também é uma ordem 

lógica. Ou seja, o início, sua origem, possui também outro sentido que é o de 

motivação original e fundadora, de razão de ser. Razão que se estende até seu 

término, que também é seu objetivo e seu destino.   

Não foi à toa que, para construir seu conceito de ilusão biográfica, Bourdieu 

lançou mão da noção sartriana. Jean Paul Sartre, em 1939, escreveu Le Nausée. O 

romance apresenta a história de Antoine Roquentin, um historiador que chega à 

cidade de Bouville para escrever uma biografia sobre o Marquês de Rollebon. Mas 

Roquentin, logo no início de seu trabalho, se desencanta pela biografia e, de modo 

mais profundo, coloca em questão o sentido da própria existência humana. Na visão 

do anti-herói de Sartre, a existência é gratuita e ilógica e essa constatação por cada 

                                                 
12 Sartre expôs seu entendimento a respeito de ‘projeto original’ a partir da idéia de como uma pessoa 
é essencialmente uma unidade, e não apenas um amontoado de desejos ou hábitos sem relação. 
Deve haver para cada uma delas uma escolha fundamental por um papel ou script de vida, o "projeto 
original", o qual dá o significado de qualquer aspecto específico de seu comportamento. 
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um de nós é algo terrível e fora de aceitação. Para suportar esse vazio, resta ao ser 

humano acreditar numa essência artificial e iludida, havendo, para esse fim, uma 

série de mecanismos que tornam a existência mais suportável. Um desses 

mecanismos próprios de cada um é o que ele chama de “captura do tempo”. Trata-

se de uma organização memorial para tornar pequenos fatos, simples existências, 

marcos de um sentimento aventureiro, fazendo desse “grande” fato um polarizador 

atrativo dos fatos precedentes, como se esses tivessem levado ao grande fim. 

Dessa forma, organiza-se a memória humana a partir de fins, na ordem inversa. 

Esse mecanismo é apontado por Roquentin como uma poderosa instrumentação da 

mentira, a qual ele mesmo usou sem se dar conta, em um ato involuntário de sua 

própria condição de homem. O ceticismo e profunda postura crítica de Roquentin o 

impedem de biografar. 

Bourdieu chama a atenção para o fato de que o trabalho de biografação 

significa dispor-se a estruturar um relato a partir de acontecimentos que, sem terem 

se desenrolado sempre em sua estrita sucessão cronológica, 

  

tendem ou pretendem organizar-se em seqüências ordenadas segundo 
relatos inteligíveis. O sujeito e o objeto da biografia (o investigador e o 
investigado) têm de certa forma o mesmo interesse em aceitar postulado do 
sentido da existência narrada (e, implicitamente, de qualquer existência). 
(BOURDIEU, 1996, p.184).  
 
       

A questão que Bourdieu apresenta sobre este tipo de exercício narrativo, seja ele 

autobiográfico ou não, aponta para uma pactuação entre biógrafo e biografado, sendo 

provável que essa linearidade - garantida pela coerência e constância da história que se 

estrutura, ou seja, no plano da enunciação - esteja na própria “origem do interesse, variável 

segundo a posição e a trajetória que os investigados têm, pelo empreendimento biográfico”. 

 

Produzir uma história de vida, tratar a vida como uma história, isto é, como 
o relato coerente de uma seqüência de acontecimentos com significado e 
direção, talvez seja conformar-se com uma ilusão retórica, uma 
representação comum da existência que toda uma tradição literária não 
deixou e não deixa de reforçar. (BOURDIEU, 1986, p.185).  

  

Não é demais supor, a priori, que o relato biográfico se baseia, em grande 

parte, nessa tentativa de dar sentido, de tornar razoável, àquilo que Bourdieu 

chamou de “extrair uma lógica ao mesmo tempo retrospectiva e prospectiva, uma 

consistência e uma constância” estabelecendo relações lógicas de causa e efeito 
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final, de uma sucessão linear de fatos que, coerentemente, se desenvolvem e 

evoluem. Especialmente nesse aspecto, pode-se dizer que são profundamente 

convergentes as reflexões de Pierre Bourdieu e as firmadas, bem antes dele, por 

Mikhail Bakhtin, em seu Estética da criação verbal (2003). Bakhtin, ao analisar as 

perspectivas do autor e da personagem na atividade estética, também apontou para 

essa pactuação velada entre biógrafo e biografado, nos casos em que está presente 

o que ele chama de “autor ingênuo”, de uma “biografia sincrética.” (BAKHTIN, 2003, 

p.178). 

Para Bourdieu, é muito significativo que o abandono da estrutura do romance 

como relato linear tenha “coincidido com o questionamento da visão da vida como 

existência dotada de sentido”. Para o autor, o advento do romance moderno está 

ligado à descoberta de que o real é descontínuo, formado por elementos justapostos 

sem razão “todos eles únicos e tanto mais difíceis de serem apreendidos porque 

surgem de modo incessantemente imprevisto, fora de propósito, aleatório.” 

(BOURDIEU,1986, p. 185). 

Em Amadeo, obra de Mário Cláudio que será analisada neste estudo e que 

trata da vida do pintor português Amadeo de Souza-Cardoso, o autor português 

insere na narrativa, por várias vezes, comentários e questionamentos a respeito da 

construção biográfica. Mário Cláudio parece encarnar a noção bourdiana de ilusão 

biográfica e, ironicamente, constrói a biografia de Amadeo lançando, 

permanentemente, na narrativa, dúvidas sobre a efetiva possibilidade de fazê-lo. 

Uma das passagens de Amadeo que bem ilustra essa perspectiva está no texto em 

que aborda a precoce morte do pintor, aos 30 anos de idade. 

 
Não perguntem agora como lhe foi a vida, com que espécie de filamentos 
se manufacturou a tessitura da biografia a escrever. Quando a passagem é 
tão curta como esta, não será que tudo se reduz a um dia único, lavado e 
sem heroísmo assinalável, nele se degustando apenas o tegumento que 
não amadureceu? De Amadeo, como de outros, podemos dizer que oscilou 
do apetite à renúncia. (CLÁUDIO, 1986a, p.112). 

 

Dentro da Trilogia, como veremos, tanto em Amadeo quanto em Guilhermina  

Mário Cláudio se dedica a refletir sobre o ato de biografar. São referências presentes 

no que pode ser considerado “plano ficcional” da narrativa. “Não vá o que lhe 

relatam desconfirmar o que já alinhavou. Ouvir é rara virtude do biógrafo... “, pontua 
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em Guilhermina em uma das diversas passagens recheadas de ceticismo quanto ao 

trabalho de biógrafo. (CLÁUDIO, 1986b, p. 29). 

Se Mário Cláudio se dispõe à denúncia aberta da ilusão biográfica ou, ainda, 

da impossibilidade da biografação, já para Ruy Castro parece ser perfeitamente 

possível - por meio das técnicas, do rigor com os detalhes na pesquisa e de muito 

trabalho - condensar em uma biografia o sentido de toda uma existência:  

 
Acho que quem fala na "impossibilidade de efetivamente biografar alguém" 
está apenas tentando justificar sua própria preguiça. Se houver tempo para 
procurar as fontes e conversar com elas, não há nada importante que não 
possa ser esclarecido. E, quando se fica muitos anos em cima da vida de 
uma pessoa e se conversa com 200 pessoas ou mais a respeito dela, tudo 
que for importante na vida dessa pessoa acabará vindo à tona. (CASTRO, 
2008).   

 

É importante salientar que a posição de Ruy Castro diz respeito, antes, àquilo 

em que parece acreditar o biógrafo em relação às possibilidades de seu trabalho, 

não fazendo o escritor referência diretamente ao conceito bourdiano de que todo o 

exercício de biografar é ilusório. Neste estudo, procuramos ter a clareza de que não 

se pode reduzir a discussão sobre a noção bourdiana de ilusão biográfica a um sim 

ou não, e se esta é ou não uma idéia defensável. O conceito apresentado por 

Bourdieu revela uma crítica ao tipo de narrativa em que uma vida é tratada como 

uma trajetória de coerência, como um fio único, quando se sabe que, na existência 

de qualquer pessoa, se multiplicam os contratempos, os azares, as causalidades, as 

oportunidades e interrupções. Assim como o autor critica também a tendência de, 

nas biografias e autobiografias, os biógrafos, muitas vezes, acreditarem que as 

realizações e posturas são muito originais, singulares, pessoais, quando são, na 

verdade, freqüentemente, experiências coletivas, compartilhadas com as pessoas 

pertencentes a um mesmo grupo ou mais, uma mesma geração. Para Bourdieu, na 

construção de um relato biográfico ou autobiográfico é quase impossível evitar que 

se caia nesta dupla ilusão: a ilusão da singularidade das pessoas frente às 

experiências compartilhadas ou a ilusão da coerência perfeita numa trajetória de 

vida. 

Em relação ao primeiro aspecto, Joseph Campbell, ao discorrer sobre a 

função do mito, salienta que o indivíduo, “em sua forma viva”, ou seja, a referência 

inicial para a construção biográfica, é, necessariamente, apenas uma fração e uma 

distorção da imagem total do homem. Está delimitada pelo gênero (homem ou 
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mulher); pelos períodos de sua vida (criança, jovem, adulto ou ancião) e sua 

trajetória estará ligada a algum tipo de especialização social - artesão, comerciante, 

prostituta, líder, esposa, sacerdote etc. Por isso, segundo Campbell, a totalidade, “a 

plenitude do homem”, não está em um membro em separado, mas no corpo da 

sociedade como um todo. 

As observações de Campbell abordam questões que são, de algum modo, 

debatidas desde o século XVIII - a possibilidade de escrever a vida de um indivíduo. 

As ciências sociais e a história já há muito travam o debate sobre as contradições 

presentes na biografia como ferramenta científica: ao mesmo tempo ambígua e 

fecunda. No que se observa, também, um paradoxo em relação ao seu uso 

científico: “pode ser a biografia um instrumento de pesquisa social ou, ao contrário, 

propor uma forma de evitá-la?”, pergunta Giovanni Levi.  Sem tentar respondê-la, 

Levi vê na biografia o canal privilegiado através do qual “os questionamentos e as 

técnicas peculiares da literatura se transmitem à historiografia”. Para o autor, isso fez 

com que não apenas mantivesse presente como intensificasse a consciência de 

“uma dissociação entre o personagem social e a percepção de si” - estabelecendo a 

denúncia dos limites da biografia. (LEVI, 1986, p. 168).    

Mário Cláudio entende que seu trabalho biográfico pode ser classificado como 

uma psicobiografia na qual ele procura fazer “uma incursão pela personalidade da 

pessoa, pelas atmosferas a que esteve ligada, muito mais que pelos factos 

verificáveis”. O autor da Trilogia da mão assume, também, que a maneira como 

discorreu sobre a vida dos três artistas do norte português aponta, de algum modo, 

para que o mito se sobressaia à pessoa, a individualidade do biografado: 

 

Os mitos não têm uma existência linear, com princípio, meio e fim. Vivemos 
em função de vários momentos. Não sabemos o que Hércules fez entre 
matar o leão da Neméia e atacar e capturar o javali do Eurimanto. Não 
sabemos o que aconteceu. Sabemos os picos da sua vida. Não sabemos o 
que se passou entre Teseu e Ariadne... só sabemos a história do fio, não 
é... o resto fica nas sombras... são esses picos, essas emergências que dão 
de fato as vidas mitológicas. 
[...] No fundo, poderia dizer que aquelas histórias são anti-biográficas. 
Partem de um expoente, um referente biográfico, mas constroem-se como 
uma anti-biografia. (CLÁUDIO, 2007). 

 

Pode-se associar à percepção de Bourdieu a respeito da ilusão biográfica a 

tendência que possuem as biografias de instituir o mito. A singularidade apontada 

por Bourdieu é uma das variáveis, na maioria dos casos, do jogo biográfico que leva 
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ao curioso paradoxo já citado nesta tese de que uma vida singular - como 

experiência única - deve servir a exemplaridade, uma referência a ser seguida por 

todos. Mas a grande armadilha do jogo biográfico talvez resida aí. Sendo a intenção 

efetiva da bio-grafia proceder à reposição, pela narrativa, da trajetória de uma vida, o 

que se observa, geralmente, é que o que faz a biografia é enterrar definitivamente a 

pessoa - indivíduo - e consagrar o mito, na medida em que uma imagem-síntese do 

biografado, a priori, parece orientar e “enquadrar” o trabalho de coleta, seleção e 

construção da narrativa biográfica.  

Não apenas, mas também por isso, essa perspectiva talvez se confirme, por 

exemplo, nos próprios títulos de muitas das biografias. A começar por aquelas que 

aqui estudamos - O Anjo Pornorgráfico, Estrela Solitária. O mesmo se observa em 

outras biografias como A vida contraditória de Machado de Assis; Glauber Rocha: 

esse vulcão; Mauá: empresário do império, Noel Rosa: de costas para o mar; Cruz e 

Souza: o negro branco; A vida vertiginosa de João do Rio; A vida turbulenta de José 

do Patrocínio, entre tantas outras.  
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2  LITERATURA E NARRATIVAS BIOGRÁFICAS 

 

 

Inúmeros são os autores que se dedicaram e se dedicam a refletir sobre o 

campo literário, buscando para ele, senão uma esclarecedora definição, pelo menos 

dissipar um pouco da opacidade existente sobre o conceito. Sombreamento que 

tende, mesmo, a dificultar suas delimitações. A literaturnost  - termo original russo 

(aplicado originalmente pelos formalistas) para a tradução para a língua portuguesa 

de literariedade, isto é, o que pode caracterizar um dado texto como um texto 

literário - implica que os usos especiais de linguagem que instituem o literário se 

encontram não só nos textos literários, mas também fora deles. Carlos Ceia destaca 

que o estudo dialético de uma literariedade (o que é ou não literário) não está isento 

de uma ambigüidade, já que, por exemplo, “qualquer texto futurista, surrealista ou de 

poesia experimental ou de poesia visual ou de poesia fonética desafiará as nossas 

convicções sobre o que é um texto literário e o que é um texto não literário.” (CEIA, 

1995, p. 15). 

Já Compagnon (2001) alertou para o fato de que a busca de uma definição 

sobre literatura geralmente nos leva a privilegiar o entendimento da forma em 

detrimento de aspectos como sua extensão e representação. Para o autor, para se 

pensar a literariedade não se pode deixar de levar em conta que “como não existem 

elementos lingüísticos exclusivamente literários, a literariedade não pode distinguir 

um uso literário de um uso não literário da linguagem.” (COMPAGNON, 2001, p. 42). 

A afirmativa de Compagnon problematiza o que o autor chama de “mal-entendido” 

que se estabeleceu no entendimento sobre o que é literariedade a partir do célebre 

artigo de Jakobson “Linguistique e Poétique”, de 1960. Compagnon lembra que, 

nesse artigo, Jakobson denominou “poética” uma das funções perceptíveis no ato 

comunicacional, “como se a literatura (o texto poético) abolisse as cinco outras 

funções, e deixou fora do jogo os cinco elementos aos quais ela era geralmente 

ligada (o locutor, o destinatário, o referente, o código e o contrato) para insistir 

unicamente na mensagem em si mesma”. (COMPAGNON, 2001, p.42). O que se 

percebe é que para qualquer regra que se tente estabelecer para o entendimento do 

que seja o “literário”, há sempre conjuntos de exceções. Ou como concluiu Gennete: 

“O mais prudente é, pois, aparente e provisoriamente atribuir a cada um sua parte 
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de verdade, isto é, uma porção do campo literário.” (GENNETE citado por 

COMPAGNON, 2001, p.44).  

Nessa mesma linha de raciocínio, Carlos Ceia destaca que existem hoje 

inúmeras ferramentas e parâmetros para investigar o que origina o literário do texto 

(entre eles a hermenêutica contemporânea, a desconstrução, a estética da 

recepção, a semiótica pós-estruturalista, a crítica foucaultiana etc.). Ceia questiona, 

no entanto, que “já é muito discutível que devamos ainda depender de tal conceito 

para determinar a especificidade do texto literário.” (CEIA, 1995, p.12). 

Certamente só é possível pensar a literatura como campo institucional e como 

resultado de uma materialidade: o discurso literário. Entre as várias noções sobre 

discurso literário, Carlos Reis (2001) destaca a percepção deste como um       

“conjunto de mensagens derivadas, em termos institucionais e em termos técnico-

enunciativos, de uma formação discursiva superior que é a linguagem literária”. Reis 

assinala que essa noção leva em conta que este discurso tem origem em uma 

comunidade relativamente alargada 

 

em cujo seio vigoram, em princípio de forma difusa e não coercitivamente 
imposta, regras constitutivas (as do polissistema dos códigos e dos 
sistemas literários) que oscilam e evoluem, indirectamente condicionadas 
pelas mudanças do contexto histórico, social e ideológico em que essa 
comunidade se inscreve. (REIS, 2001, p.155). 

  

Mesmo não sendo o conceito de literariedade, diretamente, o objeto deste 

estudo, é preciso não desconsiderar a necessidade de se identificar e, talvez, 

ultrapassar as armadilhas que se colocam, geralmente, para esta tentativa de 

definição do que se pode entender por uma matriz literária. Mesmo por que, tal 

discussão, notadamente enfeixada por polêmicas e paradoxos, acaba, em geral, por 

ser percebida como um problema obsessivo da e pela Teoria Literária e da própria 

História da literatura. 

O surgimento do termo literatura e seus diversos usos, por si só, sempre se 

mostraram motivo de discordâncias entre os estudiosos do tema. Welleck (1978) 

questionava, no final dos anos 70 do século passado, as afirmações de Barthes13 

                                                 
13 Barthes faz a afirmação em Essais Critiques  no texto “O último dos escritores felizes” de 1958, em 
que discorre sobre as percepções distintas que Voltaire teve acerca da burguesia, da História e, em 
termos do pensamento filosófico, o que poderia significar o contato com as culturas orientais. 
“Ninguém melhor do que ele deu ao combate da Razão o estilo de uma festa”, alinhavou Barthes. 
Percepções que frutificam e inscrevem a escrita de Voltaire como marco da literatura.    



 52 

sobre o início do uso do termo literatura bem como a idéia de Blanchot de que a 

literatura é “um mot tardif, mot sans honneur”14 . Welleck (1978) e Escarpit (1970) 

buscaram em distintos estudos recuperar exatamente o momento em que o termo 

literatura passou a ter a significação que lhe é dada na contemporaneidade. Ambos 

os autores destacam que esse processo incluiu a maneira como o termo distinguiu-

se da poesia, que teria sido “destronada pela literatura na dinâmica por que esta foi 

se organizando num sistema estruturado ou em instituição social”. Escarpit assinala 

o fato de que até o final do século XVIII se falou efetivamente de poesia e quase 

nunca em literatura, nas referências aos aspectos estéticos das obras escritas. A 

palavra literatura, no entendimento de Escarpit - opinião acompanhada por vários 

outros autores - “triunfa” em relação à poesia, entre outros aspectos, em função de: 

a) dimensão de seu conteúdo; b) no seu enquadramento de arte de linguagem e c) 

difusão da palavra artística através da publicação. (ESCARPIT, 1970, p. 69).15 

Ao tentar compreender os motivos da Teoria Literária para a não definição da 

literatura, Martins (1992) considerou ser este o problema mais permanente e “o de 

mais difícil solução dos estudos literários: a definição da literatura e/ou a 

identificação da natureza literária de um texto” (MARTINS, 1992, 207).Para o autor, 

que qualquer reflexão teórica acerca da literatura não pode ser exercida fora de uma 

consciência de considerações que  “integram explícita ou implicitamente a literatura 

na totalidade da cultura segundo determinados paradigmas de conhecimento” 

(MARTINS, 1992,p. 210). 

 
[...] qualquer definição de literatura está condenada a a ficar 
inexoravelmente dependente da contingência  por que a literatura existe no 
mundo, simultaneamente como conceito subjetivo e como conjunto de 
realidades sociais objetivas (MARTINS,1992,p.210). 

 

                                                 
14 É importante aqui contextualizar que tal afirmação de Blanchot em O livro por vir, dá-se numa linha 
específica de raciocínio  desenvolvida pelo autor que discute, àquela altura,como o termo, que 
deveria designar, acima de tudo, um processo de criação artístico pela palavra ( “o que atrai o 
escritor, o que impulsiona o artista não é diretamente a obra, é sua busca, o movimento que conduz a 
ela, a aproximação que torna possível a obra”, escreve Blanchot) passou a designar, na palavras do 
autor algo que “serve sobretudo aos manuais, que acompanha a marcha cada vez mais invasiva dos 
escritores de prosa e designa não a literatura, mas seus defeitos e excessos (como se estes lhes 
fossem essenciais).” (BLANCHOT, 2005,p. 292).  
15 Escarpit destaca que pelo seu conteúdo intelectual, pelo seu valor de código arbitrário, a linguagem 
está ligada a uma determinada sociedade que conhece esse mesmo código e que através dele não 
só participa deste jogo de significação, mas também suplementa esse mesmo jogo na recepção. “A 
criação define-se como literatura exactamente a partir do momento em que é encarada como troca e 
por referência a um determinado público que participa nessa troca”. 
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Na contemporaneidade, uma das direções tomadas nos estudos sobre o 

literário se dá sob a perspectiva da materialidade da literatura, mas em um viés não 

apenas marxista, mas buscando-se as articulações da obra, de seus meios de 

produção e modo de recepção, sincrônica e diacrônica. Percebendo-se o literário 

como a presentificação lingüística, a literatura se descola da obra  

 

para incluir o que a constitui como tal, todas as instâncias sociais e pessoais 
que inscrevem um enunciado lingüístico no âmbito do literário. Em virtude 
desse deslocamento da atenção teórica, emerge o problema de como 
compreender o evento da literatura se o que lhe dá seu estatuto está imerso 
no tempo e só é captável no presente como circunstância passada. 
(BORDINI, 2004, p.201). 

 

É a compreensão de que, epistemologicamente, a obra em si não existe, 

totalmente dependente que é das consciências produtoras e reprodutoras, bem 

como de um suporte material “que comunique o sentido e que deve ser fabricado e 

trocado para atingir o que legitima a obra como obra: os seus públicos históricos.” 

(BORDINI, 2004, p. 202). Nessa perspectiva, o estudo sobre o literário deve 

ultrapassar o que Barthes denominou de ‘a aventura da linguagem’ apoiando-se 

privilegiadamente na “materialidade das fontes que o suscitam.” (BORDINI, 2004, 

p.202).  

A instigante leitura de Sarrasine, de Honoré de Balzac, que Roland Barthes 

empreendeu em S/Z, originalmente publicado em 1970, acabou por tornar-se uma 

autocrítica do próprio Barthes acerca das efetivas possibilidades analíticas do 

estruturalismo em relação, pelo menos, a alguns textos literários, numa revisão de 

pressupostos e métodos defendidos por autores como Jakobson, Todorov, Greimas 

e o próprio Barthes que apostaram, em termos da literatura, no estruturalismo como 

a possibilidade de uma abordagem imanente, empírica e estrutural.   

 

 

2.1 O valor literário de um texto 

 

 

É, no mínimo, curioso o fato de que Barthes tenha escolhido para tal análise a 

contundente história de um escultor que se apaixona pela cantora Zambinella, ao vê-

la se apresentar em um teatro em Roma, já que a novela se constrói, enfim, sobre 
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embustes, fingimentos e o fatal equívoco do jovem Sarrasine que, mesmo sendo 

escultor e estudioso da anatomia humana, deixa-se encantar pela beleza da voz de 

Zambinella, descobrindo somente mais tarde, para seu desespero, que Zambinella 

era um homem que se travestia para apresentar-se no Teatro Argentina. Sarrasine 

acaba sendo morto por ordem do arcebispo romano Cicognara, protetor de 

Zambinella. Mas esta é a narrativa emoldurada por uma outra que trata das festas 

no palácio dos Lanty, onde, décadas mais tarde, os parisienses não escondem sua 

enorme curiosidade de tentar conhecer as origens de tal família e a fonte de sua 

enorme riqueza, principalmente informar-se sobre o velho homem, de aspecto 

cadavérico, que, sempre em silêncio, passeava, durante as festas, pelos salões do 

palacete. “Dir-se-ia dois ossos em cruz sobre um túmulo”, descreveu Balzac, e que, 

ao final do conto, é revelado que tal figura se trata exatamente de Zambinella.   

Em S/Z, Roland Barthes empreende uma esmiuçada análise de Sarrasine, 

investindo na idéia de que é possível avaliar o valor de um texto percebendo-o como 

scriptible (escrevível, que se pode escrever, mas ainda não está escrito) ou lisible 

(legível, que pode ser lido, mas não escrito). O escrevível obriga o leitor a cumprir 

um outro papel para além do inevitável consumidor de textos: deve tornar-se, no 

exercício da sua skepsis literária, um produtor.  

O dualismo proposto por Barthes em S/Z aproxima-se dos dois modos de 

interpretação propostos por Derrida em “La structure, le sign et le jeu”: o escrevível, 

que exige, portanto, que o leitor se torne um produtor, institui o mesmo paralelo do 

jogo aberto de Derrida, que visa alcançar um patamar além da expressão comum; e 

o legível, identificado como “texto clássico”, que possui apenas uma pluralidade 

limitada que não permite ir mais além de uma interpretação em moldes tradicionais. 

A autocrítica de Barthes somou-se a outros estudos como o de Foucault e o 

desconstrucionismo de Derrida que abordaram a poética estruturalista para se 

servirem dela e a partir dela “operar sua própria subversão.” (CEIA,1995, p.12).  

O valor literário de um texto, por assim dizer, é determinado por critérios e 

características firmados na própria Teoria e História da literatura e se estabelece a 

partir de aspectos de natureza estética, mas também por outros que os transcendem 

e transcendem a própria obra. Pensar o valor literário de um texto mostra-se, enfim, 

uma análise que vai referenciar-se em categorias internas e externas à obra: que 

dizem respeito desde as operações de caráter sígnico que desenvolve o autor (já 
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que sua atividade se dá de maneira intencional e finalística sendo, em geral, um ato 

deliberadamente estético); à presença e pertinência de propriedades lingüísticas do 

discurso literário produzido; e de como tal texto inscreve-se e relaciona-se, como 

literatura, com dimensões de natureza sociocultural, histórica e estética, partindo do 

princípio que, principalmente, são essas as dimensões que concedem à literatura 

seu caráter institucional, garantindo ao “fenômeno literário sua feição de estabilidade 

e de notoriedade pública.” (REIS, 2001, p.153). 

Os perceptíveis impasses no que diz respeito à validade e possibilidades das 

análises e articulações na relação texto/extra-texto, ou seja, a obra e seus contornos 

materiais, mas também seus aspectos de imanência, revelam, de alguma maneira, 

que os rumos que os estudos literários atuais tomam reconhecem a importância dos 

caminhos traçados até aqui - seja pela estruturação da obra, mas também segundo 

seus aspectos transcendentes, ou seja, a idéia de que dados históricos e pessoais 

estão presentes e influenciam no corpo da obra. 

As reflexões sobre a natureza do fenômeno literário apontam, em certo sentido, 

para a clareza de que é impossível destacar, isolar, de maneira absoluta, o literário 

nas análises dos mais diferentes discursos. Como destacou Manuel Antônio de 

Castro (1984), o literário está “em cada discurso impulsionando o mais de cada 

discurso”. O literário instaura uma tensão entre presença e ausência. Por isso 

mesmo, enfim, não deve ser a literatura considerada apenas como documento. Está 

imersa numa circunstância. Na história.  

 

O literário nunca é o discurso vazio de si mesmo. [...] Daí, compreender que 
o literário aceite diferentes leituras, aparentemente contraditórias, inclusive 
a formal e a lingüística, mantendo-se esquivo a todas elas, pois só assim é 
o que é. Esse esquivo não nos leva a concluir, por uma questão de lógica, 
que o literário é simplesmente o esquivo, como se pudéssemos supor que o 
esquivo existe em si. O esquivo de nada deixa de ser esquivo. [...] Já o 
literário não é falta, pelo contrário, é algo demais. Tão demais que explode 
os contornos discursivo-semânticos para, pela ausência, ser mais presença. 
(CASTRO, 1984, p. 62).     

 

Observe-se, no entanto, que a dificuldade para essa devida qualificação do 

que seja realmente literário não se prende exclusivamente à obra em si. Parte 

dessas dificuldades de classificação tem a ver, antes, com a ausência de uma 

efetiva sistematização de subgêneros literários e, externamente a essas obras, com 
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a opacidade da contratação que, em geral, se dá entre os autores e o leitorado que 

as consome.  

No caso das biografias e outras narrativas que acabam associando, de algum 

modo, realidade e ficção, pode-se dizer que, antes de ser um defeito, a 

ambigüidade, a ambivalência, essa natureza de faction (fact + fiction), deve ser vista 

como um ambiente privilegiado e de liberdade para o escritor: nutrindo uma, em 

geral, rica factualidade, sem estar constrangido pelas amarras das ciências 

humanas e sociais, ou da objetividade e estatutos deontológicos do jornalismo e 

dele se esperando um texto de efetivo deleite. Parece, no entanto, ser apenas 

possível compreendermos a literariedade dessas obras e, sobretudo, aceitar o 

passado como seu elemento referencial, se avançarmos para o conceito de mundos 

possíveis, uma categoria que quer ser mais abrangente que a de mundos ficcionais, 

na medida em que elas, como o próprio discurso histórico e jornalístico, não 

produzem realidades, mas sim o efeito do real16. 

  Mas cabe ressaltar que, caso prevalecesse a dicotomia real/ficção (que por si 

só sabemos ser um tema já muito debatido e sobre o qual tem-se hoje a clareza que 

transcende em muito questões como verdade e objetividade), o conceito de literatura 

tenderia a fechar-se em si mesmo, não conseguindo abarcar outras importantes e 

cada vez mais crescentes séries narrativas. 

 

Hoje o status de ficcional ou factual depende de um contrato implícito. No 
caso do jornalismo, o de narrar um fato verdadeiro. No da literatura, o de 
privilegiar a imaginação e a concepção estética. Mas a exclusão de 

                                                 
16 O termo efeito de real foi cunhado por Roland Barthes, ao analisar um conto de Flaubert, referindo-
se a uma situação em que um elemento sem aparente função na história ou no seu cenário, 
mas que está ali para dar “realidade”, “credibil idade”, “verossimilhança”. A expressão 
efeito de real é o elemento que dá a tonalidade paradoxal do conceito. A simulação se refere 
inexoravelmente à categoria do real – sem ela não faria sentido - mas ao real assumido como 
produção, como artifício. Para Barthes, há ruptura entre a verossimilhança antiga e o realismo 
moderno; mas, por isso mesmo também, nasce uma nova verossimilhança, que é precisamente o 
realismo, ou seja, todo discurso que aceita enunciações só creditadas pelo referente. Segundo o 
autor, essa forma de verossimilhança tem a estrutura semiótica de uma “ilusão referencial”, isto é, a 
verdade dessa ilusão é a seguinte: suprimido da enunciação realista a título de significado de 
denotação, o ‘real' volta a ela a título de significado de conotação; no momento mesmo em que se 
julga denotarem tais detalhes diretamente o real, nada mais fazem, sem o dizer, do que significá-lo; o 
barômetro de Flaubert, a pequena porta de Michelet afinal não dizem mais do que o seguinte: somos 
o real; é a categoria do ‘real' (e não seus conteúdos contingentes) que é então significada; noutras 
palavras, a própria carência do significado em proveito só do referente torna-se o significante mesmo 
do realismo: produz-se um efeito de real, fundamento dessa verossimilhança inconfessa que forma a 
estética de todas as obras correntes da modernidade.” ( BARTHES, 2004, p. 189-190 ).  
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conteúdos não-ficcionais do conceito de literatura pode interferir 
profundamente na forma de recepção de um texto. Às vezes, basta mudar 
seu suporte material. Com isso, uma reportagem pode ganhar status 
literário quando impressa em livro.  (COSTA, 2005, p.293). 

 
 
 Raymond Williams (1985) reflete sobre o conceito de literatura a partir de uma 

perspectiva mais aberta, ou seja, como texto, escritura ou discurso. Para o autor, 

embora guardem o sentido corrente que ganharam após o século XVIII, os conceitos 

de literatura e literário têm sido cada vez mais transformados por conceitos como 

escritura e comunicação, “que tentam recobrar o senso mais ativo e geral que a 

extrema especialização parece ter excluído.” (WILLIAMS, 1985, p.219).   

No entendimento de Williams, ainda no bojo desse movimento, o literário, na 

contemporaneidade, adquiriu dois sentidos desfavoráveis - ou ligados ao livro 

impresso ou ao passado literário “mais do que ao texto e discurso contemporâneo; 

ou como (irreal) evidência direta dos livros em vez de ‘experiência factual’” que 

esbarraria em todo o complexo de relações entre literatura - vista como ficção, 

escrita, imaginativa - e real, ou seja, a experiência concreta e atual.  

Publicações categorizadas como biografias e autobiografias, diários e livros 

de memórias ou, em uma área de mais influência do jornalismo, os tão procurados 

livros-reportagem e romances-reportagem, entre outros, se mostram um dos mais 

importantes filões do mercado editorial na atualidade. Os processos de hibridização 

dessa escrita contemporânea acabam por criar, no entanto, dificuldades para uma 

clara categorização desses relatos. Hiroshima, de John Hershey, por exemplo, é 

considerado um dos grandes livros-reportagem das últimas décadas, mas sequer foi 

pensado, inicialmente, para que dele se constituísse um livro. Pelo contrário, chegou 

às mãos dos leitores como uma edição monotemática da The New Yorker. E mesmo 

assim, por uma decisão de última hora da direção da revista, já que o previsto era 

que chegasse aos leitores de maneira parcelada, em trechos semanais.  

O estudo e tentativa de se efetivar maneiras para identificar o assim 

denominado literário contemporâneo têm pela frente desafios seja em função de 

inevitáveis hibridismos (que não são um fenômeno exatamente novo), seja em 

função de apagamentos de fronteiras entre esses subgêneros - o que faz diluir 

muitas vezes suas características para uma possível categorização e mesmo as 

práticas mais recentes de traduções inter-semióticas entre suportes como as 

transposições entre literatura, cinema ou mesmo televisão.    



 58 

Gerard Gennete (1995) tentou lançar luzes sobre como categorizar e 

reconhecer, na atualidade, o valor literário de textos e obras que possuem 

configuração distinta em relação àquela caracterização que sempre referenciou a 

Teoria Literária. A despeito das discussões acerca até da possibilidade ou não de se 

definir o que é literário, como em Gennete (1991), Blanchot (2005), Segre (1985) e 

Derrida (2005), para este estudo, consideramos importante empreender uma 

reflexão sobre o tema para que possamos, a partir desses autores e ainda de 

Compagnon e Reis (2001) tentar melhor perceber o lugar das biografias dentro da 

literatura.  

É a partir de categorias que os autores acima propõem como possíveis 

caminhos para se perceber e atestar a literariedade de uma obra que pretendemos 

lançar mão de alguns desses critérios para, a partir deles, tentar perceber como se 

manifesta o literário em Mário Cláudio e Ruy Castro. Em relação a este último, em 

cujas obras selecionadas para análise - O Anjo Pornográfico (1992), Estrela Solitária 

(1995) e Carmen (2005) - observamos, a princípio, dois movimentos, no que diz 

respeito a essa literariedade: internamente, em cada um deles, observam-se 

parcelas de texto de um maior investimento estético, dito aqui literário, e, em outras, 

seqüências de texto de perfil mais objetivo, documental, em um claro movimento 

pendular poético/não poético. Outro movimento que se pode observar em relação às 

obras de Castro é o de uma opção do autor em, entre O Anjo Pornográfico e 

Carmen, construir biografias com textos menos impregnados de recursos literários.  

Se, em Ruy Castro, todo o trabalho do autor denota a preocupação em, 

discursivamente, reconstituir de modo detalhado, a vida das figuras biografadas, já 

em Mário Cláudio, a empresa biográfica insinua-se, antes e prioritariamente, como 

oportunidade do exercício literário (Ver Capítulo 5). A começar pela arquitetura das 

obras: enquanto vê-se em Castro a adoção de uma narrativa diacrônica e linear em 

que a figura do biografado impõe-se absolutamente, em Mário Cláudio observamos 

que as biografias (ou o romance sobre a escrita delas?) são resultado de um 

consórcio narrativo, como veremos à frente, entre uma escrita de natureza ficcional 

e, paralela a esta, a tessitura de passagens da vida dos biografados.   

Para o desenvolvimento desta pesquisa, nos parece fundamental a discussão 

de aspectos diretamente ligados às questões como autor/narrador/vozes narrativas 

presentes no texto biográfico. Para alguns estudiosos, em muitas biografias, o autor 
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assume uma identidade mitológica, fantasmática e midiática. Esta personagem, 

construída tanto pelo escritor quanto pelos leitores, desempenha vários papéis de 

acordo com as imagens, os posicionamentos e as representações coletivas que 

cada época propõe aos seus intérpretes da literatura. Cada escritor, portanto, 

constrói sua biografia com base na rede imaginária tecida em favor de um lugar a 

ser ocupado na posteridade.  

Para a compreensão dessas posições efetivadas pelo autor, é imprescindível 

tentar perceber, na obra, o jogo de vozes narrativas estabelecido. Tudo o que é dito 

ao longo de uma narrativa o é por meio de uma voz. Jean Pouillon (1976), ao 

discorrer sobre as visões da narrativa, aproximou-se de uma classificação apontada 

anteriormente por Percy Lubrock, em que é possível distinguir três pontos de vista 

possíveis para a narrativa: a visão por detrás (narrador onisciente, que sabe tudo 

sobre as personagens), visão com (característica das narrativas elaboradas em 

primeira pessoa, a presença do narrador-personagem, que conhece, ou finge 

conhecer tanto quanto as demais personagens) e visão de fora (o narrador finge 

saber menos que as personagens) que variam, conforme, sempre o ponto de vista, o 

foco, a visão escolhidos. Nem sempre a voz do narrador é a voz do autor, e a voz 

narrativa varia, como explicitou Gennete (1995), segundo a relação deste com a 

diegese, ou seja, com a história narrada - o narrador autodiegético, o heterodiegético 

e homodiegético. Figura central da narrativa, o narrador, como destacam Santos e 

Oliveira (2001), “pode aparecer estrategicamente representado como protagonista 

ou pode simplesmente aparecer como testemunha discreta, alguém que olha a cena 

e conta o que vê.” (SANTOS E OLIVEIRA, 2001, p. 9). 

Com o cuidado em não se falar em regras exclusivas e modelos únicos, 

podemos afirmar, certamente, que os tipos de biografias adotam, prioritária e 

preferencialmente, vozes narrativas que mais se adequam a sua proposição textual. 

Nesse sentido, nas autobiografias, por exemplo, há uma tendência para que 

prevaleça o narrador autodiegético, relatando “as suas próprias experiências como 

personagem central da história.” (SANTOS E OLIVEIRA, 2001, p. 7). 

Já as biografias que chamaremos aqui de tradicionais - dos relatos em 

terceira pessoa e em que o narrador possui autoridade em relação ao que conta - 

tendem a prevalecer o narrador heterodiegético (visão por detrás), que é onisciente 

e que sabe tudo sobre as personagens. Santos e Oliveira (2001) destacam que essa 
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onisciência do narrador heterodiegético denota um privilégio: o narrador “tanto pode 

saber aquilo que se passa no íntimo das personagens, como ter amplo 

conhecimento da trama. Pode-se dizer que as biografias de Ruy Castro que serão 

analisadas neste estudo adotam, preponderantemente, esse perfil de heterodiegese, 

em relação à voz narrativa que as alinhava.  

 As psicobiografias mostram-se, em muitos casos, um bom exemplo, das 

narrativas homodiegéticas. Nelas, são descritas atitudes e características das 

personagens a partir de uma perspectiva distanciada. O narrador homodiegético, em 

alguns casos, participa como personagem, o que lhe dá as condições para construir 

a história. O narrador aparece, geralmente, como testemunha dos acontecimentos 

ou como alguém - quando se opta por evidenciar, na narrativa, operações de 

metalinguagem - que ali está para fazer o registro da história que transcorre. Como 

se verá no Capítulo 3, um dos principais artifícios de Mário Cláudio é estabelecer, 

em distintos níveis narrativos, diferentes vozes narrativas que, em muitos momentos 

se misturam, intensificando exacerbadamente o jogo vocal narrativo.  

Adotando como válida a idéia de que o literário se manifesta por si mesmo, e, 

assim sendo, a percepção de sua presença dá-se inequivocamente, e mais, ainda, 

adotarmos como válida a proposição de Gennete (ou seja, dar a perceber o literário 

onde este efetivamente se manifesta), podemos também afirmar que muitas das 

biografias produzidas - independentemente da época em que foram escritas e 

publicadas, perfil do biografado ou do próprio autor - podem ser compreendidas 

como narrativas que possuem verdadeiro valor literário.  

Pensar a narrativa biográfica, a partir da literatura, significa, assim, 

depararmo-nos com lacunas conceituais e, muitas vezes, preconceitos em relação 

ao tema. Se recebem das ciências sociais e humanas, um olhar de soslaio, 

preocupante e desconfiado (chegam a ser denominadas de parasitas da história), as 

biografias são tratadas, geralmente, pelos profissionais de letras, e por aqueles que 

apreciam obras literárias, como um subgênero. O valor estético/literário de muitas 

das biografias deve, no entanto, apontar para a garantia de um espaço desse 

gênero ou subgênero no amplo espectro da literatura. 
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2.2 Contratação biográfica  

 

 

Uma das salas de exposições do Centre Pompidou, em Paris, abriga o que, a 

princípio, parece ser fragmentos da vida do artista plástico Christian Boltanski. 

Distribuídos de maneira aleatória em 20 painéis de cerca de dois metros de altura, 

dependurados e perfilados nas quatro paredes de uma das salas de exposições do 

segundo andar, estão cartas, bilhetes pessoais, fotografias, recibos, notas fiscais, 

impostos, chaves, pequenas anotações, rabiscos, entre tantas outras coisas que 

significaram um registro de maior ou menor ou mesmo de nenhuma importância na 

vida do artista que compôs, assim, e a sua maneira, sua autobiografia.  

Christian Boltanski criou várias vitrines em que expõe objetos pessoais como 

se fossem relíquias ou elementos procedentes de escavações arqueológicas de 

civilizações perdidas. O catálogo do Centre Pompidou chama a atenção para o fato 

de que, com esta obra, Boltanski parodia, nomeadamente, o Museu do Homem, que, 

conforme ele mesmo afirmou, “marcou-o muito”. Nas vitrines empoeiradas vêem-se 

“objetos sem vocação estética e dos quais o museu retirou o seu valor de uso”17.  Até 

por que, Christian Boltanski define os museus como "lugares sem realidade, lugares 

fora do mundo, protegidos, onde tudo é feito para ser bonito", isto é, plasticamente 

arranjado e submetido a determinadas ordens. Os museus seriam, então, lugares 

fora do mundo da ação, nem reais, nem irreais e que comunicam e doam este 

estranho estatuto aos objetos que contêm. Apresentando alguns dos seus objetos 

pessoais nesses painéis, dispostos como se fossem vitrines, Boltanski aplica a sua 

própria vida um processo ao mesmo tempo conservador e mortificante.  

Desde as pinturas de nobres e de pessoas sem título, mas endinheiradas, 

muitos artistas acabaram por se dedicar, em alguns momentos, a uma atividade de 

atividade quase que de natureza artesã para que pudessem sobreviver e também 

garantir meios para praticar livremente a “própria arte”. Daí, um grande número de 

museus espalhados pelo mundo, que reúnem obras dos grandes pintores da História 

da Arte Ocidental, estar repletos desse tipo de pintura - uma das marcas, 

certamente, da emergência do individualismo renascentista. É curioso perceber que, 

séculos depois, muitas dessas obras que, além de serem um registro para a 
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posteridade, também tivessem, no presente de sua confecção, o objetivo de 

demonstração de poder econômico, acabaram sendo reconhecidas como 

verdadeiras obras de arte.    

Ainda na pintura, artistas como Van Gogh, Frida Kahlo e Francisco Goya18 

são, certamente, exemplos de que a expressão artística, “na qual o sujeito tensiona 

ao máximo a sua individualidade para compreender a realidade, a si mesmo e ao 

outro” (CHAIA,1996, p.80), é uma contundente e inesgotável possibilidade de 

construção biográfica. Nos dois casos, uma expresssão autobiográfica.   

 O fascínio que envolve a criação de biografias de caráter mais literário se 

explique, talvez, pela natureza criativa dos procedimentos que este tipo de obra 

envolve, em especial, a articulação entre obra e vida, tornando infinito o exercício 

ficcional do texto da literatura, graças à abertura de portas que o transcendem. No 

método biográfico, o objeto de estudo é o indivíduo, na sua singularidade. Este é o 

aspecto incontornável e marcante das narrativas biográficas - em todas as suas 

possibilidades de formas e suportes. Destacam-se aí a pintura, a fotografia, a 

literatura confessional e a biografia propriamente dita. O levantamento de histórias 

de vida pode ser feito com base em outras biografias, mesmo autobiografias, e, 

principalmente, nos mais diversos tipos de documentos e também a partir de diários, 

fotografias e tantas outras fontes de informação similares.    

 Ao referir-se aos significados possíveis para as biografias, Miguel Chaia 

enfatiza que estas podem adquirir um conteúdo social paradigmático que se 

estabelece a partir do fenômeno de se “reviver o outro”. Chaia assinala que  

 
a sociedade vampiriza o indivíduo e sua vida, constituindo-os em 
documento que atende as necessidades de informação (parcial,completa, 
verdadeira ou não) do público, criando-se assim, a base permanente do 
mercado editorial das biografias. O leitor processa, desta forma uma 
segunda reescrita da vida do biografado, usurpando a experiência alheia 
(seja como enriquecimento individual ou até como avanço de pesquisas 
sociais) e facilitando o processo de compreensão do mundo: a vida do outro 
como possibilidade de conhecimento do real, já que ela se constitui como 
exemplo objetivado de vivências valorizadas e dignificadas pela sociedade 
ou até então por determinados grupos sociais.  (CHAIA,1996, p. 81).  

 

Nesse sentido, Chaia destaca ainda que as biografias acabam sendo 

consumidas como referências de idéias e ações, “embasando a identificação entre 

                                                                                                                                                         
17 Texto do Catálogo de apresentação da Exposição de Boltanski no Centre Pompidou. 
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os indivíduos, reafirmando suas condições de humanidade”. A vida de pessoas 

como Chateaubriand, Nelson Rodrigues ou as memórias de Roberto Campos 

ganham poder de informação pela capacidade de “recuperar e controlar a história, 

valorizando-se a linha racional ou uma diretriz organizadora do discurso.” (CHAIA, 

1996, p.82). 

Certo é que inúmeras são as biografias, mas não muitas as que 

verdadeiramente podem ser caracterizadas como literárias. Ao mesmo tempo, 

também, em que nem todas podem, ou melhor, não devem reivindicar o estatuto de 

uma publicação de natureza historiográfica.  São textos que reivindicam, de maneira 

peculiar, um estatuto de “verdade”, mas não se auto-anunciam como documentos 

históricos - o que lhes permite prescindir de toda e qualquer postura científico-

metodológica e de eventuais cobranças em relação a esta - e, em geral, rechaçam 

qualquer aproximação com o plano ficcional. Uma outra possibilidade de tentar 

melhor compreender essas narrativas, seja percebê-las através de outro campo, de 

aproximações com o jornalismo, como sugere Galvão (2005), para quem essas 

narrativas têm, antes, um parentesco com a crônica, já que “não se transformam 

propriamente em ficção, mantendo antes uma voz neutra e objetiva, mais próxima 

do jornalismo.” (GALVÃO, 2005). 

Por analogia, pode-se afirmar que muitas das questões que se colocam para 

a relação da biografia em função desta contraposição ficção/realidade estão também 

presentes na tentativa de compreensão dos romances históricos, considerados 

também subgêneros. Para alguns autores, a carga negativa com que, geralmente, 

se referencia esse tipo de romance está relacionada a uma visão pejorativa do 

hibridismo que lhe é inerente. Ao mesmo tempo, o romance histórico se caracteriza 

pela consciência da diferença temporal entre o processo presente da representação 

e a realidade, pretérita, frente a uma representação atualizada pela poética ficcional 

- o que faz com que a compreensão desse subgênero tenha que levar em conta os 

binômios fato/ficção e passado/presente.  

Podemos, certamente, esquematizar a questão a partir de outras 

perspectivas: a) através da história da literatura (tentativa de perceber como deu-se 

a evolução dos modos de escrever, ler, ensinar e difundir a literatura); b) através da 

                                                                                                                                                         
18 Goya é um dos mais contundentes exemplos de pintores que desenvolveram um trabalho 
autobiográfico. 
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interdisciplinariedade que liga história e literatura, ou seja, o estudo do 

relacionamento entre a poética (o estético, as cenas de efabulação) e a historicidade 

(cenas da factualidade, da referência histórica); c) a compreensão da história como 

memória de um passado humano coletivo, passível de ser reconstituída e alterada 

verbalmente e, portanto, podendo constituir-se em motivo de textualização literária e 

através da noção de que a História como algo que se institui por meio de uma 

textualidade, perpassada por diversos problemas e atuações, por uma tendência à 

intriga ou efabulação.          

 No caso das biografias, essas parecem atender a outras intenções e anseios 

que menos têm a ver com a preocupação de constituir-se em texto de natureza 

literária. Assim, a construção biográfica, como já se afirmou, tem, muitas vezes, 

objetivos distintos em relação a seu objeto. Entre outros objetivos possíveis, 

destacamos aqui aqueles que nos parecem estar, de uma maneira ou outra, mais 

presentes entre as motivações da produção biográfica:  

a) objetivo informativo: de recuperação histórica, de exemplaridade de uma vida, 

mas também de uma singularidade. O que revela, por fundamento, um paradoxo em 

relação aos efeitos esperados para uma biografia. Ao mesmo tempo em que se 

busca, com a empresa biográfica, que o biografado se estabeleça como uma 

referência pela exemplaridade de sua vida, também a biografia o consagra como 

figura singular, como figura única. As primeiras biografias, as hagiografias, podem 

ser consideradas biografias informativas. Mas buscavam mais do que isso. Queriam 

se estabelecer como norte moral e inspiração para o homem na maneira em que 

este deve se postar frente a Deus e ao mundo. 

b) objetivo interpretativo: de reconstituição de processos e busca de nexos causais. 

Ao biografar a trajetória do Visconde de Mauá, Jorge Caldeira, com seu Mauá - 

empresário do império, apresentou mais do que um perfil, o relato sobre uma época 

à luz do contexto de desenvolvimento em que se engajou Mauá. As biografias 

interpretativas se dão, geralmente, em uma dupla perspectiva: na associação entre o 

contexto histórico, cultural, político, econômico e social e o desenrolar dos fatos e 

circunstâncias da vida do biografado e a relevância e o protagonismo da figura 

biografada em episódios específicos de determinada época. Muitos estudiosos que 

se dedicam a teorizar sobre a biografia vêem com reservas a valorização excessiva 

do papel de determinadas figuras públicas. Entendem que, mesmo aquelas a quem 
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se credita uma “excepcionalidade”, seja por dons artísticos ou atuação política, por 

exemplo, seus feitos e trajetória de vida estiveram circunstanciados historicamente, 

resultando, ainda que se destaque as potencialidades individuais, de um processo 

social coletivo.  

c) objetivo crítico: relaciona o biografado e sua obra, em geral, de natureza artística. 

As biografias com objetivo crítico relacionam a obra do biografado com os diversos 

aspectos e passagens mais marcantes de sua vida, sendo que a descrição e análise 

do trabalho deixado por este tem mais relevância e merece mais atenção do que 

propriamente o relato minucioso de sua vida. Ao contrário, o relato da vida do 

biografado serve para tentar iluminar os caminhos e opções criativas que este tomou 

em sua vida artística/pública/profissional. É a tentativa de compreensão dos 

feitos/posturas e da obra a partir da vida pessoal do realizador. No caso da Arte, de 

percepção das suas opções e rejeições em relação a aspectos formais/estéticos da 

obra. Por isso, as biografias críticas - também conhecidas como biografismo (ver 

Apêndice 3) - são, antes, textos avaliativos e transcendem o mero relato da vida. A 

biografia crítica tem o poder de articular, na mesma narrativa, um interesse humano 

especulativo e questionador sobre a vida privada de escritores importantes e suas 

fontes da inspiração, cotejando tudo isso com os diversos aspectos de sua obra. No 

caso da literatura, o crítico francês Sainte-Beauve e seu método biográfico merece 

registro pelo trabalho de descrição por meio do qual procurava explicar elementos 

da obra por meio de aspectos da vida do autor, fazendo uma abordagem de sua 

biografia. O avanço dos estudos literários comprovaram, posteriormente, que a 

análise de obras pelo chamado biografismo mostrava-se frágil e, por vezes, repleta 

de contradições. O próprio Sainte-Beauve, no final de sua vida, tentou dar mais 

consistência ao método, incrementando-o a partir de um novo modelo que passou a 

incluir “tipos psicológicos ou famílias mentais.” (SOARES, 1984, p.93).  Mas as 

tentativas de compreender a obra pela trajetória de vida do autor persistiram. E é 

curioso perceber que a construção biográfica pode se tornar, praticamente, uma 

obsessão na vida do próprio biógrafo. Parece ser o caso de Norman Sherry, que 

escreveu a longa “A Vida de Graham Greene”. Durante os quase últimos 30 anos ele 

tem se ocupado de tentar recuperar os mais diversos aspectos da vida e da obra de 

Greene. O escritor morreu em 1991 e havia previsto que não viveria para ler o 

segundo volume de sua biografia, publicado três anos depois. Ele também profetizou 
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que Sherry não sobreviveria para ler seu terceiro e último volume da obra biográfica. 

Mas não foi o que ocorreu. Sherry se propôs a visitar todos os locais usados por 

Greene como cenário para seus romances, decisão que o levou a cerca de 20 

países e o fez enfrentar muitas dificuldades, colocando em risco a sua saúde. O 

biógrafo admite na penúltima página da biografia que chegar ao fim sempre lhe 

pareceu acima de suas forças e determinação e, talvez tocado pela “profecia” de 

Greene, deixou a  última frase de sua narrativa incompleta. 

Para muitos autores, o verdadeiro trabalho biográfico é a busca de uma 

emergência e compreensão do self  do biografado  - é isso que o discrimina, que dá 

a identidade à pessoa. A biografia construída exclusivamente sobre relatos de 

ações, documentos, feitos, a obra do biografado, não dá conta sequer de apresentá-

lo proximamente àquilo que o constituiu como personalidade única e passível de 

interesse biográfico. Levando-se em conta que os relatos sobre o passado também 

configuram e ajudam a constituir o próprio presente, o que aqui chamamos de 

“contratação biográfica” acaba por abrigar muitos outros interesses e intenções 

além, como já se disse, do exclusivo desejo de estabelecimento de uma narrativa de 

maior ou menor intensidade de investimento estético - tenha esta um objetivo 

informativo, interpretativo ou crítico. Tanto quanto materializar a memória do que 

passou, as biografias podem - e geralmente assim o fazem - ao condensar a 

imagem do biografado, contribuir para cravar, de modo definitivo, à imagem destes 

atributos e rotulações presentes no senso comum, que apenas reforçam a 

perspectiva dos riscos que envolvem a construção biográfica em termos de seus 

efeitos reducionistas.     

Mikhail Bakhtin, ao abordar a escrita biográfica, apontou para uma 

“pactuação” entre biógrafo e biografado que define a coerência e linearidade do 

texto, nos casos em que está presente o que ele chama de “autor ingênuo”, de uma 

“biografia sincrética”. O autor russo assinala que a biografia define-se como “uma 

dádiva que recebo dos outros para os outros”, mas que o autor a domina ingênua e 

tranquilamente, o que explicaria o “caráter um tanto fatal da vida de valor biográfico”.   

Para Bakhtin, ao criar, narrativamente, a personagem e sua vida, o autor se 

orienta pelos mesmos valores com que a personagem vive a sua vida, não havendo, 

para ele, contraposição de princípio do ponto de vista estético ao ponto de vista da 

vida. “Só o que a personagem viu e quis em si e para si em sua vida o autor vê e 
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quer nela e para ela!” (BAKHTIN, 2003, p. 178). Para Bakhtin, os valores pelos quais 

o autor se guia na construção da personagem e as “potencialidades interiores desta” 

são os mesmos que guiam a vida da personagem. 

 

[...]pois esta vida é imediata e ingenuamente estética (os valores-guia são 
estéticos, ou melhor, sincréticos); na mesma medida também é imediata e 
ingenuamente sincrética a criação do autor (cujos valores não são 
puramente estéticos, não se contrapõem aos valores da vida, isto é, aos 
valores ético-cognitivos); o autor não é artista puro, assim como a 
personagem não é puro sujeito ético. Aquilo em que a personagem acredita, 
também o autor acredita como artista, o que a personagem considera bom, 
o autor considera bom, e não contrapõe sua bondade puramente estética à 
personagem;para o autor, a personagem não sofre um fracasso semântico 
de princípio; logo, não deve ser salva por via axiológica inteiramente distinta 
e transgrediente a toda a sua vida. 
[...] Assim, na biografia o autor não só combina com a personagem na fé, 
nas convicções e no amor, mas também em sua criação artística 
(sincrética), tomando como guia os mesmos valores que a personagem 
toma em sua vida estética. A biografia é o produto orgânico de épocas 
orgânicas. (BAKHTIN, 2003, p. 177-78). 

 
  

Bakhtin contrapõe o “biógrafo ingênuo”, que combina com a personagem na 

fé, nas convicções e no amor (os valores biográficos pontuados por ele) ao autor 

que estabelece uma ruptura do parentesco com a personagem. É a possibilidade, no 

entendimento de Bakhtin, de o autor tornar-se “artista puro, deixando de ser ingênuo 

e inteiramente enraizado com o mundo da alteridade”. Nesse patamar,  

 

o autor é cético em face da vida da personagem; aos valores da vida da 
personagem ele irá opor sempre os valores transgredientes do acabamento; 
irá concluir essa vida de um ponto de vista essencialmente distinto da 
maneira pela qual ela foi superada dentro de si mesma pela personagem; 
ali, cada linha cada passo do narrador tenderá a utilizar o excedente 
essencial de visão; uma vez que a personagem necessita de uma 
justificação transgrediente, a visão e o ativismo do autor irão abranger 
substancialmente e elaborar precisamente as fronteiras semânticas 
essenciais da personagem, onde a vida desta está voltada para fora de si. 
Está claro que a biografia não fornece o todo da personagem, esta é 
inacabável no âmbito dos valores biográficos. (BAKHTIN, 2003,p. 180). 

  

 Lejeune (1975) divide a função referencial entre os conceitos de identidade, 

ligada ao fato estabelecido; e semelhança, ligada à fidelidade do texto ao modelo 

extra-diegético e suas significações. Para Lejeune, a biografia clássica, onde autor e 

personagem são pessoas diferentes, se inscreve na categoria de semelhança, que 

está situada em dois níveis: o da exatidão, que diz respeito à informação; e o da 

fidelidade, que está ligada à significação. No interior desta divisão, seriam ingênuos 
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os biógrafos que tratassem a significação pelo plano da exatidão, ou seja, em 

semelhança com a realidade extratextual, sem levar em conta que “a significação só 

pode ser produzida por meio de técnicas narrativas e por meio da intervenção de um 

sistema de explicação que implica na ideologia do historiador.” (LEJEUNE, 1975, p. 

62)19.  Outra reflexão pertinente à construção de uma biografia diz respeito aos 

meios disponíveis para a efetivação do pacto referencial. O compromisso com a 

realidade exterior à obra (de acordo com o paradigma da semelhança) e a 

submissão às chamadas provas de verdade são aspectos essenciais do discurso 

biográfico. 

 Pode-se afirmar que tal perspectiva relaciona-se, aprioristicamente, com 

determinadas intenções do autor em relação à biografia e que, na verdade, acabam 

por condicionar o contrato entre o biógrafo e o biografado. Sérgio Vilas Boas (2002) 

salienta que as biografias se diversificam em função da proposta contratual definida 

para a produção do projeto. O autor aponta, no entanto, para, resumidamente, 

quatro categorias de formatos de contrato que nortearão a confecção biográfica: a) 

biografias autorizadas - escritas e publicadas com o aval e eventualmente com a 

cooperação do biografado e/ou de seus familiares e amigos; b) biografias ditadas - 

situações de produção em que o biógrafo apenas escreve um texto ditado pelo 

personagem central, fazendo assim o papel de ghostwriter; c) biografias não- 

autorizadas - caracterizam-se por aquelas obras em que o pesquisador investiga 

sem o consentimento formal do biografado ou de seus familiares e d) biografias 

encomendadas - são obras literalmente encomendadas pelo biografado, por editores 

ou por familiares do personagem central; e, portanto, nem sempre são o retrato fiel 

da verdade. As biografias autorizadas facilitariam, certamente, o acesso aos 

documentos pessoais, correspondências e diários da personagem. O biógrafo tem 

trânsito livre para entrevistar familiares, amigos, profissionais e quem mais houver e 

estiver disposto a oferecer um testemunho, se necessário. Porém, pode correr o 

risco de ter que submeter a obra aos pareceres de amigos e familiares, omitindo 

trechos ou articulando informações. Quanto às biografias ditadas, normalmente o 

que se vê são apenas os aspectos que interessam ao biografado, portanto, a 

manipulação das informações seguirá um percurso com objetivos bem delineados. 

                                                 
19 Tradução minha. 
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Nas literaturas de língua portuguesa, podem-se citar vários exemplos de 

biografias autorizadas. Fernando Sabino lançou, em 1991, o livro Zélia, uma paixão, 

biografia autorizada da ex-ministra da Economia do governo Collor, Zélia Cardoso 

de Mello, entre os anos de 1990-92. Fernando Sabino sempre se recusava a 

comentar este trabalho, por acreditar ter sido vítima de hostilidades por causa dele.  

Um claro exemplo de biografia ditada é o livro Amália - uma biografia. Apesar 

de a publicação ter a autoria creditada ao escritor Vítor Pavão dos Santos, a 

narrativa sobre a vida da fadista portuguesa Amália Rodrigues está estruturada toda 

em primeira pessoa, colocando-a como a enunciadora que, todo o tempo, se 

apresenta ao leitor.  Vítor Pavão explica, na introdução da biografia, sua opção de 

construir a biografia fazendo a transcrição, quase que literal, do conteúdo das “25 

conversas” que teve com Amália Rodrigues no ano de 1986, quando se deu durante 

o trabalho de escuta das gravações: 

 
Foi então que tive a clara sensação que melhor ainda do que aquilo que a 
Amália me contara, era a maneira como o contara. Era isso mesmo que eu 
precisava transmitir tal e qual, a oralidade absoluta, com todos os seus 
possíveis defeitos e toda a sua envolvente sedução, sem quaisquer 
tentativas de aliteramento. (PAVÃO, 1987, p. 11). 

 

Estrela solitária, um brasileiro chamado Garrincha, que compõe o corpo de 

análise deste estudo, é um exemplo importante, na literatura brasileira, de biografia 

não-autorizada. Apesar das rigorosas checagem e apuração das informações, 

circunstâncias e fatos que marcaram a vida do craque brasileiro, o biógrafo Ruy 

Castro teve de enfrentar, nos tribunais, a família do ex-jogador que alegou, sem 

transigir, que a memória de Garrincha havia sofrido danos de natureza moral com a 

publicação de episódios de sua vida íntima. Durante onze anos, a família de 

Garrincha tentou impedir a venda do livro - apesar de, antes, ter tentado um acordo 

que envolvia uma cifra próxima a um milhão de dólares. Mas Ruy Castro e a editora 

Companhia das Letras, ao se defenderem, obtiveram sucesso e conseguiram 

manter o livro em oferta para o público. Mesma sorte não teve o jornalista Paulo 

César Araújo com a biografia Roberto Carlos em detalhes, lançada pela editora 

espanhola Planeta. Os advogados do cantor recorreram à justiça que decidiu que a 

biografia sobre o cantor brasileiro teria sua venda proibida no Brasil.  

É interessante perceber que nem mesmo o fato de uma biografia ser 

autorizada e contar com o apoio direto de parentes e amigos do biografado para sua 
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construção garante que esta estará livre de polêmicas e questionamentos. Pode-se 

citar como exemplo o caso da poetisa Sylvia Plath, que se suicidou no início da  

década de 60 do século passado. A norte-americana Janet Malcom dedicou-se a um 

trabalho de revisão das biografias escritas sobre Sylvia Plath e, claro, às várias 

versões que essas apresentavam sobre a vida e, principalmente, os motivos que 

levaram a poetisa, aos trinta anos de idade, ao suicídio em 1963, meses depois de 

esta ter se separado do marido, o também poeta Ted Hughes. O resultado da 

revisão da biografia sobre Sylvia Plath está em A mulher calada (1995), em que a 

autora tenta mostrar como são tênues os limites entre o fato e a ficção. Ou, melhor, 

o acontecido e suas versões.  

Cabe lembrar que sobre a morte da poetisa até hoje existem muitas dúvidas e 

incompreensões, que foram ainda mais alimentadas quando foram publicados os 

Diários de Sylvia Plath. É que, na introdução do livro, Ted Hughes afirma que dois 

dos diários desapareceram, sendo que um dos cadernos foi destruído por ele 

mesmo, e justificou-se dizendo que “não queria que os filhos dela fossem obrigados 

a lê-lo (naquele momento, eu considerava o esquecimento parte essencial da 

sobrevivência).” (MALCOM, 1995, p.12).    

Na revisão das obras biográficas sobre Plath, Malcom aponta incongruências 

e contradições entre os cinco textos analisados. Mais ainda: chama a atenção para o 

fato de que, entre estas biografias, a lançada por Anne Stenvenson, Bitter fame 

[Fama amarga] foi a que mais causou polêmica, apesar de ser exatamente a que foi 

escrita, não apenas com o consentimento, mas com o acompanhamento da família 

de Ted Hughes.   

Malcom destaca o que considerou uma confissão de Stenvenson, que, 

praticamente, assumiu ser a biografia escrita por ela um trabalho incompleto, ao 

dizer que “toda biografia de Sylvia Plath deve levar em consideração a 

vulnerabilidade de seus familiares e amigos ainda vivos, mesmo que sua 

abrangência sofra com isso.” (MALCOM, 1995, p.18). 

Para Janet Malcom, quando a biografia de Stenvenson foi lançada, a 

impressão foi de que se tratava de um produto adulterado, já que além da 

declaração de “incompletude intencional do livro”, havia ainda na primeira página 

uma nota da autora em que afirmava que as contribuições ao texto de Olwyn 



 71 

Hughes (irmã mais velha de Ted Hughes e ex-agente literária do espólio de Sylvia 

Plath) “quase o transformaram numa obra em co-autoria”.   

Para a autora, o erro de Stevenson foi hesitar diante do buraco da fechadura”, 

sendo que Malcom não apenas estranhou a postura de Stenvenson, mas condenou-

a abertamente por isso em A mulher calada: 

 

Em seu trabalho, o biógrafo se assemelha a um arrombador profissional que 
invade uma casa, revira as gavetas que possam conter jóias ou dinheiro e 
finalmente foge, exibindo em triunfo o produto de sua pilhagem. 
[...] Levar em conta a vulnerabilidade! Dar mostras de contrição! Poupar os 
sentimentos alheios! Deixar de avançar até onde for possível! O que esta 
mulher estará pensando? (MALCOM, 1995, p.18). 

 

No entendimento de Janet Malcom, os familiares são os inimigos naturais do 

biógrafo, cujo trabalho é o de tomar dos mortos famosos seus últimos segredos e 

expô-los à vista de todo mundo. Para ela, a tarefa do biógrafo, como do jornalista, é 

satisfazer a curiosidade do leitor e não se preocupar em demarcar seus limites. Essa 

submissão de Stevenson ao controle da família de Hughes, na opinião de Malcom, 

levou à produção de uma biografia imprestável, ao invés de uma obra verdadeira e 

objetiva.  

 

 

2.3 Biografias e escrita literária 

 

 

A chamada construção biográfica, de estórias e relatos sobre outras vidas, 

insinua-se por processos, dispositivos e circunstâncias marcadamente complexos, 

conflituosos e difusos em sua busca e designação. O trabalho biográfico estabelece-

se, enfim, a partir de operações que diretamente tocam e são tocadas por questões 

e aspectos fundantes da experiência e do conhecimento humano: o ético, o estético, 

o epistemológico, o ideológico e o psicológico. O espaço e o tempo. 

Sendo as biografias, em geral, marcadas, caracteristicamente, por uma 

contratação que busca se basear na verdade e na tentativa de reposição efetiva de 

fatos e circunstâncias de uma trajetória de vida, elas acabam sendo, no entanto, em 

função desta substância e essência, atiradas a uma zona cinzenta e não definida 

entre a ciência e a arte, a lenda e o registro científico, o conhecimento e a 
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imaginação. Não apenas por causa das biografias, mas também por elas, muitos 

autores discutem, na própria História, o que apontam ser um ‘risco ficcionalizante do 

discurso histórico’ e, no caso das biografias - das quais sempre se desconfia tanto, 

no que diz respeito ao rigor dos métodos científicos que a constituem e, dela 

mesma, como possibilidade de compreensão histórica - a desconfiança para ser 

ainda maior. 

Paul Ricoeur (1995) nos lembra que, sendo a biografia “um misto instável entre 

fabulação e experiência viva”, o socorro por parte do trabalho biográfico à ficção é, 

com efeito, inevitável, na medida em que é impossível restituir a riqueza e a 

complexidade da vida real. O autor lembra que não apenas o biógrafo acaba por 

valer-se da sua imaginação frente ao caráter lacunar de sua documentação e os 

buracos temporais que ele se esforça para preencher, mas como salienta François 

Dosse (2005), “a vida ela mesma é uma tessitura constante de memória e 

esquecimento”. Pensar trazê-la toda à luz é, por conseguinte, ao mesmo tempo a 

ambição que guia o biógrafo e uma aporia que pode levá-lo, certamente, ao 

fracasso.  

No final da década de 20, do século passado, ao abordar o gênero biográfico, 

André Maurois situou-o, entrelaçando o que chamou de desejo de verdade, que 

desponta de uma diligência científica, e a sua dimensão estética que lhe dá o seu 

valor artístico. Autor de várias biografias, Maurois defendeu a potencialidade da 

biografia como obra artística. Para ele, a realidade das personagens da biografia 

não as impede de serem tema da obra de arte. Maurois comparou o biógrafo ao 

pintor de retratos levado a fazer escolhas, mas sem empobrecer o que há de 

essencial na sua tela.  

A arte da biografia, de acordo com Maurois, tem por efeito privilegiar o grande 

homem que concebe já a sua vida como uma obra de arte: uma relação em espelho 

que pode estabelecer-se mais espontaneamente entre o biógrafo e o seu objeto. 

Para o escritor, no entanto, a arte biográfica impõe ao seu realizador algumas regras 

para que esta seja reconhecida como tal. Segundo Maurois, em primeiro lugar, a 

biografia deve seguir a ordem cronológica que revela progressivamente uma aposta 

na construção da intriga. Para o biógrafo, o que dá o caráter romanesco à biografia é 

justamente estar à espera do futuro. Mas que, para que isso assim aconteça, 

certamente haverá algum artifício para que o próprio narrador finja ignorar que tal 
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fato ocorre, mas, como observa André Maurois, “há a palavra arte em artifício”. O 

leitor, assim, sustenta Maurois, é convidado, como no romance clássico, a 

compartilhar dos medos, incertezas, sofrimentos do presente de seu herói. No caso, 

o biografado. 

Outra regra apontada por Maurois é de que nunca é demasiado descentrar-se 

para relatar os heróis da biografia, ou seja, não fixar na figura do biografado, até que 

se consiga fazer desaparecer a tela de fundo. ”Não há obra maior do que tentar 

escrever o que se pode chamar a vida e a época de um homem”, enfatiza o escritor. 

Ele alerta que o biógrafo, certamente, tem que fazer escolhas na massa de 

informações de que dispõe e, por isso mesmo, não deve se deixar emperrar pelo 

detalhe, pelo inútil. Mas, mesmo assim, deve, como artista, demonstrar 

discernimento e valorizar os fatos significativos de elementos que podem ser 

aparentemente marginais. Segundo Maurois, os menores detalhes são 

freqüentemente os mais interessantes e é mesmo a procura destes retalhos mais 

anedóticos, mas reveladores da personalidade do biografado, que constitui o 

encanto e o sentido do gênero biográfico e os salienta, de acordo com Maurois, da 

arte do romancista: “Um biógrafo, como um romancista, deveria expor e não impor.” 

(DOSSE, 2005, p.57).  

Mas Maurois se refere a um tratamento artístico de biografias baseadas em 

informações relativas a pessoas reais, vidas de personagens que existiram de fato. 

O trabalho ficcional aqui não é exatamente de criação ou, talvez, sequer, de 

recriação, mas de ativação, na sua construção, de ferramentas e técnicas que 

atribuam a esta narrativa uma distinção no que o autor denomina de dimensão 

estética da obra.  

Essas observações de Maurois se deram no mesmo ano em que Virgínia 

Woolf, ao escrever Orlando e apresentá-lo como uma biografia, materializou seu 

entendimento de que biógrafos, mais do que narradores de vidas, são reconstrutores 

de existências e, acima de tudo, expressam a relação do homem com o tempo. Um 

dos mais conhecidos escritos de Woolf, Orlando, é uma biografia fantástica, sobre 

um nobre inglês nascido no século XVI, e que, depois de se transformar em mulher, 

atravessa o tempo até chegar à década de 20 do século XX. Virgínia se vale dos 

fatos dessa longuíssima trajetória de Orlando para referir-se às transformações 

sofridas pela própria Inglaterra e também fazer comparações entre os 
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comportamentos de homens e mulheres, mas, especialmente, refletir sobre o ser 

humano, independentemente do gênero.  

Tomamos aqui Orlando, pois, nele, Virgínia Woolf parece levar ao limite as 

indagações acerca das possibilidades da biografia como elemento literário. Orlando 

é a narrativa da trajetória de uma vida contínua, imortal. A personagem, além de 

uma instigante androgenia, atravessa o tempo - do século XVI ao século XX. Mais 

(ou será menos?) do que narrar a trajetória de vida de uma personagem, Virgínia 

Woolf biografou o que denominou de ‘meramente humano’, apesar da força que sua 

narrativa adquire ao explorar o íntimo da personagem confrontando-o com os limites 

da consciência. O texto apresenta, enfim, uma instigante abertura interpretativa - daí 

as mais variadas leituras que tem recebido por todo o século XX: desde as 

feministas do círculo mais próximo de relacionamento de Woolf, que nele viram uma 

apologia a uma superioridade do sexo feminino (ao final do livro, Orlando é uma 

mulher que se torna mãe - alguém “sábia e feliz”). Já críticos literários e outros 

contemporâneos de Virgínia enxergaram na biografia fantástica empreendida pela 

autora uma “extensa carta de amor” - testemunho, antes, de sua relação obsessiva 

com Victoria Sackville-West. E muitos estudos que, nas últimas décadas, buscaram 

analisar a obra estabeleceram as mais diversas vinculações entre Orlando e não 

apenas aspectos da vida pessoal de Virgínia Woolf, mas tentando perceber o 

significado do livro em relação à produção literária de sua época. 

Cabe lembrar que o contexto de produção literária em que nasce Orlando é o 

de desenvolvimento e proliferação da produção biográfica, principalmente na 

Inglaterra, onde um século antes, havia surgido a primeira grande biografia no 

sentido moderno, A vida de Samuel Johnson, de James Boswell, 1791. O que faz 

Woolf é se valer do ‘mote’ biográfico, tão em voga na literatura inglesa de sua época, 

para ficcionalizar - o que fez com que Orlando fosse percebido por muitos críticos 

como uma abordagem vanguardista que Virgínia Woolf fez da biografia. Além da 

imortalidade da personagem e de esta aparecer, no livro, ora como homem e em 

outras passagens como mulher, o texto não se prende a factualidades históricas, 

apesar de fazer claramente referências a diversos aspectos da sociedade inglesa. 

Woolf explicitou firmemente suas opiniões acerca das possibilidades biográficas 

no artigo The art of the biographie. Previu que os biógrafos iriam se proliferar e que 

se destacariam aqueles que conseguissem “pegar os fatos e moldá-los de uma 
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forma singular.” (FRANCE, Peter & ST CLAIR, William, 2004, p.263). Segundo 

Virgínia, o biógrafo inteligente é aquele que sabe “o valor de espelhos espalhados 

em cantos improváveis”. (WOOLF, 1975, p.205). Para ela, o biógrafo ambicioso, 

mesmo respeitando os fatos adequadamente, teria o direito de ir além desses. 

Dessa maneira, segundo a escritora, surgiria “o fato criativo, o fato que age e 

engendra”. Na opinião de Woolf, para transmitir a essência do sujeito, o biógrafo 

deveria ser tão livre quanto o romancista. “O romancista é livre. O biógrafo é 

amarrado”, alfineta a escritora, sustentando que a arte da biografia é a arte mais 

restrita, “pois ela tem à mão sempre a prova do que mostra”20.   

E é mesmo impossível não deixar de se pensar Mário Cláudio a partir deste 

perfil de biógrafo inteligente. Se percebemos em Mário Cláudio influências 

proustianas (Ver Capítulo 3), não há como descartarmos também no escritor 

português traços/marcas da escrita e do modo como Woolf compreendia as 

biografias. Destaque-se que Mário Cláudio traduziu, para o português, To the 

lighthouse, que, em Portugal e no Brasil, recebeu o título Rumo ao farol. O livro 

narra os encontros da família Ramsay com amigos, na Escócia, em dois momentos: 

antes e depois da Primeira Guerra Mundial. Cabe registrar que To the lighthouse, 

segundo depoimentos da própria Virgínia, tinha traços autobiográficos, já que o 

casal do romance (publicado em 1927) fora inspirado em seu pai - uma pessoa 

bastante egoísta – e sua mãe, uma mulher autoritária e envolvente. Ainda em 

relação a Orlando, importa observar, levando-se em conta que, efetivamente, 

coincidências sempre se revelam como circunstâncias de entrecruzamento bem 

provável, que Victoria, com quem Virgínia Woolf, mantinha uma relação de muita 

proximidade, era casada com Harold Nicolson, famoso biógrafo e autor de O 

Desenvolvimento da Biografia Inglesa (1928).  

Mário Cláudio construiu também biografias de natureza ficcional. Aliás, como 

já afirmamos, mesmo a obra ficcional do autor tem matriz biográfica. Em As batalhas 

do Caia, publicado em 1995, o escritor tomou como ponto de partida um conto de 

Eça de Queirós (o curto conto “A catástrofe” está incluído no livro O Conde 

d’Abranhos, Ed. Livros do Brasil) e o desejo expresso por Eça - em carta a um 

amigo - sobre um livro que teria o título A batalha do Caia. O romance, pelos escritos 

que Eça de Queirós deixou, teria também como o tema a sensação de decadência, 

                                                 
20 Tradução minha. 
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derrota e angústia em relação ao sentido de Portugal como nação - tão presente na 

obra de Eça e de outros escritores de sua época. Pesquisou mais a fundo o material 

deixado por Eça e escreveu o romance em que aparece o próprio Eça de Queirós 

como personagem principal. Ou seja, Mário Cláudio parte do texto de Eça de 

Queirós e acaba por cruzá-lo com a vida do próprio autor - os últimos anos da longa 

agonia de Eça.  

Tal perspectiva é observada por Maria Theresa Abelha Alves, que percebe 

em As Batalhas do Caia operações narrativas de Mário Cláudio que estabelecem, de 

maneira recorrente, paralelos e mesmo pontes entre ficção e real.  

 

Mário Cláudio não só reaviva toda a questão do romance que Eça adiara, 
num golpe de mestre, não só escreve a biografia que o escritor dizia a 
Ramalho ser a única possível: biografia a partir dos textos, ratificando  a 
opinião de seu protagonista que “tudo se contém no próprio nome que lhe 
puseram José Maria Eça de Queirós, e que escrita nenhuma se lhe interpõe 
entre a página e o Mundo”(CLÁUDIO, M.,1995,108), como também 
reinventa o livro que Eça queria escrever. (ALVES, [ s.d.]. Mimeo). 

 
 

Uma interpretação possível para As batalhas do Caia pode estar na 

associação entre o romance não realizado de Eça de Queirós e a própria desgraça 

da nação portuguesa. Em relação a esse aspecto, Alves destaca que a biografia de 

Eça e a história que ele escreve “se explicam e se completam”. Para a autora, a 

doença e o sofrimento do escritor espelham Portugal subjugado “ao mesmo tempo 

em que se sublinha o quão visceral é a produção de um texto.” (ALVES, op. cit.).   

O mesmo expediente - estabelecimento de uma ponte entre real e ficção 

através de improváveis correspondências por carta entre personagens fictícias e 

reais - e a metáfora entre uma obra e um país que não se concretizam parecem 

também despontar na Trilogia da mão, em que o livro dedicado a Rosa Ramalha é 

encerrado com uma carta destinada ao biógrafo Álvaro - personagem fictícia 

presente nas três biografias que compõem a obra - assinada pelo próprio Mário 

Cláudio, ou seja, o autor insere a si mesmo na trama (Ver Capítulo 3). Na carta, 

Mário Cláudio acusa o recebimento de documentos e fitas com notas informativas e 

gravações sobre a vida da louceira Rosa. 

Ai de nós, pois, vencidos! Ai de quanto dos nossos, com a passageira 
maioria, sistemática e sorridentemente, se apostaram em vencer-nos. Não 
chegou a formar-se, por isso, o romance que concebêramos, nem mesmo 
sei donde possa sair, no país onde as vidas se esquecem depressa, quem 
se arrisque a narrar a história da mulher. (CLÁUDIO, 1988, p. 120). 
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3 MÁRIO CLÁUDIO: DENSAS NARRATIVAS SOBRE LEVES VIDA S 

 

 

Mário Cláudio, escritor português, é o pseudônimo de Rui Manuel Pinto 

Barbot Costa. Residente atualmente na cidade do Porto (Portugal), o autor já 

publicou romances e novelas, além de contos, poesias, textos de dramaturgia, 

críticas e ensaios (ver obras completas do autor, no final deste capítulo).  

Entre seus livros de ficção, destacam-se A quinta das virtudes (1990) e 

Tocata para dois clarins (1992) e a também trilogia composta por Ursamaior (2000),   

Orion (2003), e Gêmeos (2004). Entre os romances mais recentes de Mário Cláudio, 

estão Camilo Broca, lançado em 2006, e Boa noite, senhor Soares, lançado em 

2008. Das obras do autor, já há traduções em inglês, francês, castelhano, italiano, 

húngaro, entre outras línguas. Em 2004, Mário Cláudio recebeu o Prêmio Pessoa. A 

obra biográfica de Mário Cláudio encontra boa receptividade e avaliação junto à 

crítica literária. O autor tenta escapar dos  “romances históricos”, mas se volta para 

episódios marcantes da cultura portuguesa, e onde os factos reais são inspiração e 

ponto de partida para muitas das imaginativas situações com as quais tece sua 

narrativa biográfica, valendo-se também de um plano ficcional. Ou utilizando 

palavras do próprio escritor: “toda a biografia é um romance.” (CLÁUDIO, 2008). 

Para Mário Cláudio, escrever é sempre biografar.   

Mário Cláudio publicou, em 2001, a Fotobiografia  de Antônio Nobre, poeta 

português, que nasceu na cidade do Porto em 1867 e morreu, de tuberculose, em 

1900. Mas a incursão de Mário Cláudio pelas biografias iniciou-se na década de 

1980, quando escreveu Amadeo, biografia do pintor futurista Amadeo de Souza-

Cardoso - uma “psico-sócio-biografia”, nas palavras do autor. Foi com Amadeo, 

assim, que teve início a Trilogia da Mão, na qual o escritor abordou a vida e obra de 

outras duas figuras artísticas portuguesas: a violoncelista Guilhermina Suggia 

(Guilhermina) e a barrista Rosa Ramalha (Rosa). Através dos três artistas, tipificou 

distintos estratos sociais (aristocracia, burguesia, povo) e o “imaginário nacional” , 

entre o final do século XIX e meados do século XX. Nesta trilogia, o autor romanceia 

o próprio processo de biografar, através de uma escrita fragmentada -  mais 

sensorial do que exatamente objetiva. Amadeo, Guilhermina e Rosa foram 
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publicados separadamente (1984 - a primeira edição, 1986 e 1988, respectivamente) 

mas depois reunidos em um único volume na Trilogia da mão (de 1993). A biografia 

Amadeo foi reeditada já por duas vezes e Guilhermina, relançada, pela primeira vez, 

em 2007. 

A começar por Amadeo, a leitura da obra corrobora a perspectiva romanesca 

assinalada por Mário Cláudio. Percebe-se, já aí, que a narrativa está organizada em, 

no mínimo, dois níveis: o do “mundo” do biografado e o do(s) próprio(s) biógrafo(s), 

que, em Amadeo, tem Frederico como narrador/personagem. É interessante 

perceber que a biografia apresenta-se como meta-literatura. Uma meta-textualidade 

que expõe comentários e reflexões sobre a construção do trabalho biográfico e 

romanesco. Os caminhos pelos quais optou o autor apontam, entre outras coisas, 

para o reconhecimento de que a biografia situa-se no campo da verossimilhança, 

sendo de acentuada opacidade as fronteiras entre real e a ficção. Além disso, a 

leitura de Amadeo sugere uma narrativa rica na abordagem da cultura e da 

identidade portuguesa. 

Mário Cláudio entrelaça as três obras biográficas - Amadeo, Guilhermina e 

Rosa - a partir de um plano narrativo de natureza ficcional. Elege como biógrafos 

das figuras “reais” três personagens: Papi, o sobrinho deste, Frederico (que em 

Amadeo assume, por vezes, em primeira pessoa, a voz narrativa principal) e Álvaro - 

personagem cuja relação com o autor, melhor dizendo, com o narrador principal, 

merecerá especial atenção neste capítulo, pois dele são originadas muitas das 

informações que alimentarão a narrativa biográfica e mesmo a ficcional. Em Rosa, 

instala-se um casal de ingleses, Robert e Maud, que também se dedica, a coletar 

informações sobre a vida da ceramista. Outra vez o autor – aspecto recorrente na 

Trilogia - estabelece na narrativa ficcional uma referência a fatos da história da vida 

portuguesa. Refere-se Mário Cláudio aí ao casal de pesquisadores ingleses - Robert 

Gallop e sua esposa - que elaboraram e publicaram uma das mais importantes 

obras sobre a cultura popular de Portugal (Portugal: A Book of Folk Ways). Em 

entrevista ao autor deste trabalho, Mário Cláudio mencionou que a personagem Papi 

também foi construída a partir de uma pessoa amiga - também viciada em drogas e 

tio de um colega de faculdade que, também, como Frederico, morreu tragicamente 
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em uma circunstância envolvendo arma de fogo - que viveu situação parecida a do 

imaginado biógrafo de Amadeo (CLÁUDIO, 2008).  

 Intencionalmente ou não, a decisão de articular três biografias de artistas 

portugueses em uma ‘trilogia da mão’ parece também corroborar o sentido geral da 

obra biográfica construída por Mário Cláudio - pautar, também, uma reflexão sobre a 

(im)possibilidade de resgatar a história de uma vida, dentro de sua singularidade e 

complexidade. Sem dizê-lo de maneira explícita, o autor deixa pistas de sua 

incredulidade em relação à reposição da vida dos biografados, até porque, como ele 

mesmo assinala, “a vida real não existe.” (CLÁUDIO, 1986b, p.17).   

  Ao construir a Trilogia da mão, Mário Cláudio se detém sobre aspectos 

da vida de três artistas portugueses - figuras que ganharam destaque na sociedade 

portuguesa por habilidades distintas em criar com as mãos a partir do nada, do 

vazio: um pintor futurista, uma violoncelista e uma ceramista. O biógrafo, no entanto, 

nem de longe parece colocar para si o objetivo de apresentar e ordenar detalhada e 

coerentemente fatos e circunstâncias das vidas dos biografados. Mário Cláudio, pelo 

contrário, opta por estruturar uma simbiose de estampas, fragmentos, insinuações e 

referências opacizadas a partir de uma linguagem que parece dedicada, 

prioritariamente, a cortejar o lírico, o poético. Mais que isso, talvez, uma narrativa 

que se institui a partir de uma linguagem cuja operacionalização estética parece 

revelar uma intencionalidade do autor - o que discutiremos mais à frente - em 

transformar sua obra em um pleno e assumido exercício de uma refinada escrita que 

se estabelece como um elemento a mais a ser percebido pelo leitor, tão vivo e 

instigante quanto qualquer uma das personagens -sejam elas biográficas ou 

ficcionais. Tal postura fica evidenciada a partir da própria forma como o escritor 

decide apresentar as biografias, ou seja, estabelecendo, paralelamente a elas, um 

texto narrativo ficcional.  

Iser (1990) destaca que o fictício é caracterizado como uma travessia de 

fronteiras entre o mundo real e o alvo que se vise, que são os atos de fingir.  Para 

Iser, a linguagem não pode ser mimética, porque ela sempre ultrapassa as 

determinações do real. A noção de fingimento tem lugar especial de atenção e 

referência nos estudos sobre a literatura. Para Iser, os leitores, em geral, gostam de 

ficção, daí o seu caráter antropológico – está ligado à formação humana. A criação 

institui outro mundo possível. E o homem necessita encontrar esse fingimento na 
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literatura para suplementar e permitir que olhe e veja o outro, se aventure no lugar 

do outro. Daí, encontrar-se, por isso, textos auto-conscientes do papel da ficção e da 

função do distanciamento para levar o autor para outro mundo possibilitando que se 

insinue como cúmplice da existência humana.  

Etimologicamente, a palavra ficção vem do verbo, no latim, fingere, do qual 

se pode observar três significados principais: fingir, formar, imaginar. José Pedro 

Machado, no seu Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa apresenta o verbete 

da seguinte maneira: 

 

Fingir , v. Do lat. fingere, << modelar, afeiçoar; fabricar;esculpir; fig., modelar 
adaptar; imaginar, inventar; apresentar a alguém (uma imagem, uma idéia), 
representar; inventar falsamente, forjar, caluniar, mentir>>. A mais antiga 
forma era finger, no séc. XIV: << e fyngeu que querya essa noite dormyr 
enna camara...>>, Crônica Geral de Espanha de 1344, II, p.121 (Lorenzo). 
Com base no latim, infingere, houve a forma enfengir, documentável no séc. 
XV: << ... de lhe mostrar por geito, dicto ou mostrança,que nos enfingiamos  
ou nos arrufávamos, nem triste contenença...>>, L. Cons., cap.98, p.362; 
enfi(n)ger  no séc. XIII: << Ca mi non Tolh a mi ren, nem mi da. / De ss 
enfinger de mi mui sen razon>>, D. Dinis, no C.B. N., Nº [ 526 ]. 
(MACHADO, 1977, p.54). 

 

Fingere significou, inicialmente, modelar. Figulus é o oleiro, o artesão. Fictor, 

o escultor. Daí o uso do verbo se generalizou para qualquer ato de manipular, por 

exemplo uma figura, ou modelar, seja externa ou internamente. A ficção se torna, 

verificando a palavra na etimologia, algo real e verdadeiro. Ainda sobre o termo, 

muitos autores apontam que “Deus” fingiu, ficcionou o ser humano a partir da argila 

(Terra). Pode-se perceber na Trilogia, enfim, essa possibilidade de que para 

construir as biografias desses “artistas do fingere” que, com as mãos, criavam do 

nada, Mário Cláudio decide também ele estabelecer uma narrativa que nasce 

ambiguamente da vida desses “criadores”, também eles figulus e fictores. 

Empreende o autor também, no caso do plano ficcional, uma história livre de 

quaisquer compromissos com a representação de aspectos e personagens do 

mundo real. Um texto que nasce do nada. Pura ficção, fingimento.  

Joaquim Matos, em Mário Cláudio: ficção e ideário (2005), se refere ao autor 

como um escritor que adota uma “estética de transgressões” em toda a sua obra. 

Uma narrativa que “não dá tréguas aos nossos hábitos de leitura, sacudindo-nos, 

acordando-nos, agredindo-nos”.   
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Em algumas obras que surgirão Mário Cláudio enveredará por caminhos 
confeccionalmente opostos, aproximando as personagens do mito, pelo seu 
travejamento semiológico tipológico,pela paradigmatização das existências. 
Porque, em Mário Cláudio, há uma “meta-narrativa” de motivação humana 
que transparece no Autor, portador de testemunhos de uma odisséia de 
contornos trágicos que se projetam num niilismo, a que renuncia, 
simultaneamente, nos espaços que abre à sátira social e histórica. (MATOS, 
2005, p.50). 

 

Uma tentativa de caracterizar a obra biográfica de Mário Cláudio (qualidades 

que também estão bem presentes nos demais romances do autor) apontará, 

certamente para aspectos como um forte investimento na plasticidade do texto com 

que se edifica a Trilogia. Uma das estratégias freqüentes de Mário Cláudio é 

estabelecer o que alguns autores denominam de planos verticais na sua obra. O 

leitor, todo o tempo, é assaltado por diferentes perspectivas e por diversos 

operadores narrativos que o envolvem em um intenso movimento que promove, vez 

ou outra, no caso das três biografias, o encontro dessas narrativas autônomas. Em 

Amadeo, o que se observa é uma narrativa que se tece com passagens da vida do 

pintor, a vida social nos cafés de Lisboa e depois em Montparnasse, em Paris, onde 

instala-se Amadeo, e descrições de alguns de seus quadros, além, é claro, da trama 

que envolve o biógrafo Papi e as outras personagens ficcionais. Já em Rosa - como 

se verá à frente - essa tessitura incorpora elementos apresentados ao leitor como 

notas esparsas e descontínuas e com uma intencional ausência de uma seqüência 

seja cronológica ou formal. Em Amadeo e Guilhermina, Papi, Frederico e o 

incorpóreo Álvaro (que sempre surge citado, pontuado, mas nunca efetivamente 

assume uma voz narrativa) dão o tom do plano ficcional, e em Rosa a eles se soma 

um casal de ingleses, Robert e Maud, que, pela região de Barcelos, passam a 

coletar informações sobre a vida da ceramista. E é através desse romance que se 

desenha, mas não se efetiva, de uma narrativa que se soma, mas não se completa, 

que o autor constitui sua empresa biográfica - de natureza fortemente aberta e 

assumidamente despretensiosa em relação à recuperação de uma verdade sobre a 

vida dos biografados, como parece nos querer dizer o próprio Mário Cláudio, em 

Amadeo. 
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A legitimação dos factos assim tão-somente depende do alfabeto que 
tivermos para os ler, nunca do curso que levarem nas calhas retilíneas da 
odisséia humana. São todos os relatos um relato, os homens todos eles 
outro homem, deles apenas e de cada um a morte que for de todos. 
(CLÁUDIO, 1986a, p.92). 

 

Ao referir-se à obra de Mário Cláudio, Joaquim Matos diz que este é um 

“escritor em trânsito” que exige de nós, para cada obra, novos apetrechos de leitura. 

E Matos lembra ainda o que escreveu Todorov sobre o universo literário: “O mistério 

nas letras tem isso de atraente: torna-se mais espesso à medida que se tenta 

dissipá-lo.” (MATOS, 2005,p.20). Para Matos, em Amadeo, “parece adivinhar-se a 

intenção semiótica do autor em toda a concepção da obra”. Segundo ele, na ordem 

de construção dos romances tradicionais o que se vê é a preocupação em se dar 

uma aparente continuidade temporal e espacial. Já “nas obras de Mário Cláudio, 

marcadamente Amadeo, dá-se o inverso”. Matos aponta que Mário Cláudio realça a 

descontinuidade através de planos para recuperar o contínuo a um nível que os 

transcende, “o do todo, o do grande sintagma, subordinante, com funções 

semióticas.” (MATOS, 2005,p.31). 

Aliás, essa é uma característica importante da Trilogia: ela escapa 

peremptoriamente, até em função do que parece (des)acreditar o autor de 

estratégias e formatos geralmente presentes nas biografias em geral. Foge, 

geralmente, de enquadramentos e sínteses - condensação de perfis das 

personalidades biografadas (os biografemas) - que têm como objetivo e resultado 

que as trajetórias de vida dos biografados tenham coerência e linearidade. A Trilogia 

institui-se, antes, por assim dizer, como um agrupamento de instantes e 

circunstâncias de seus biografados, sem que a narrativa estabeleça dosagens, 

rotulações, enfim, sínteses da história de cada um deles. 

Ressalte-se, também, as estratégias de que se vale Mário Cláudio na 

composição de sua narrativa. Para um aspecto importante em relação à escrita de 

Mário Cláudio, nos foi chamada a atenção pela também estudiosa da obra do autor 

português, Maria Theresa Abelha.21 Não é exagero dizer que, de modo ousado, o 

                                                 
21 A Profª. Dr.ª Maria Theresa Abelha participou, como avaliadora, da sessão de qualificação desta 
tese, apresentando inúmeras contribuições. Entre elas, a pesquisadora chamou a atenção para o fato 
de como Mário Cláudio estabelece um interessante jogo de composição paralela entre a 
especialidade artística do biografado e vários dos recursos e caminhos utilizados pelo pintor para 
construir a narrativa da Trilogia da Mão.  
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biógrafo português se vale da essência dos artistas biografados para inspirar-se na 

composição das próprias biografias destes, como que a nos querer dizer que, ali, a  

vida biografada só faz sentido pela arte a que se dedica, Cláudio invoca os 

elementos da arte de Amadeo, Guilhermina e Rosa e deles se utiliza em sua 

tessitura narrativa.  

Tal perspectiva é apontada, também, em estudo de Dalva Maria Calvão da 

Silva Verani. Em sua tese de doutoramento, a pesquisadora sugere essa associação 

entre os elementos de plasticidade (a tela, o som e o barro) que marcaram as vidas 

dos biografados da Trilogia da mão e a forma da narrativa composta por Mário 

Cláudio. Um diálogo de efetiva tradução inter-semiótica que se intensifica, 

internamente nas biografias, “na elaboração do próprio tecido verbal.” (VERANI, 

2000, p.243).  

Para melhor compreender essa correspondência entre as diferentes 

linguagens, “pela qual se torna visível, no texto, a atividade de cada artista”, a 

estudiosa da obra de Mário Cláudio recorre a Merleau-Ponty, na reflexão que 

estabelece o autor sobre o sentido da visão e como esta nos coloca no mundo. 

Verani assinala que o recurso da visualidade, tão presente em Amadeo, também 

conduz a narrativa em Rosa 

 

O que não significa qualquer semelhança ou comparação entre as duas 
linguagens ou produções. Apenas significa que, de todos os sentidos 
através dos quais a ceramista estabelece a ponte para o conhecimento do 
mundo, é a visão que ocupa o lugar privilegiado, oferecendo a Rosa, para 
que sejam por elas recriadas nas dobras do barro, as infinitas formas do 
universo que a cerca, o qual, em sua já anotada singularidade, é igualmente 
transposto para o texto do romance, para ser aí também transformado. 
(VERANI, 2000, p.245). 
 
 

A correspondência a que nos referimos acima pode ser observada na 

biografia sobre a vida de Rosa Ramalha, primeiramente, pela sutil estratégia 

narrativa de Mário Cláudio em estruturar o romance a partir de notas numeradas e 

textos que teriam sido construídos a partir de gravações possivelmente presentes 

em fitas-cassete, também numeradas.  Mário Cláudio parece moldar seu texto, como 

Rosa construía seus bonecos de argila e peças de cerâmica, a partir de blocos que, 

aos poucos, se somam e ganham forma e sentido. Em segundo lugar, na 

transposição dessa experiência de visualidade que faz, para Rosa, a mediação com 
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o mundo, e que é transposta para o texto por Mário Cláudio, como na passagem a 

seguir: 

 

Havia que andarilhar o seu pedaço, até alcançar a igreja velha, atolada em 
lodaçais, com meia dúzia de casebres, à sua volta, cortes-de-gado, 
espigueiros, Fazia-se um atalho angustiadíssimo, bordejado de silvados e 
giesteiras, que os bovinos percorriam, também, a largar tufos de pêlo 
vermelho, pelos espinhos, a marcar o chão, duríssimo e retalhado, com 
emplastros de bosta. Era uma barca adornada aquela igreja, desequilibrada 
nas colunas, roída de líquenes, de colmo que as invernais ventanias 
usavam disseminar. (CLÁUDIO, 1988, p. 31). 

 

Em Amadeo, essa estratégia narrativa pode ser observada não apenas pelo 

modo como o biógrafo insere, em meio à narrativa, descrições de pinturas de 

Amadeo (Quadro 1, neste capítulo), mas como os atos descritivos têm lugar 

privilegiado na narrativa. A narrativa em Amadeo é tecida nos dando a sensação, em 

muitas passagens, de que uma pintura, retrato ou gravura se vai delineando. Tal 

estratégia narrativa se instala já na primeira linha da biografia,onde se pode ler:  “ A 

Casa é uma teoria volumétrica...” (CLÁUDIO, 1986-a, p.11) e é uma constante em 

todo o livro. No trecho que se segue, um dos muitos exemplos que se pode extrair 

de Amadeo em que o autor parece objetivar, prioritariamente, a conquista de uma 

plasticidade textualizada: 

 

O meio-dia entrava por onde o desenho se estendia das chitas, o lampejo 
dos alguidares, muito à distância se vendo os arcos do aqueduto. Traziam 
os camponeses seus gados e hortaliças, e neles também se entornava a luz 
antes de cair. Sobre as mesas de ‘La Simultanée’, esventravam-se os 
melões gigantescos, dançavam as vasilhas nas linhas circulares de vinho 
evaporado. (CLÁUDIO, 1986-a, p.103). 

  

Em Guilhermina, a biografia da violoncelista também se valerá desse 

paralelismo artístico como estratégia da composição da narrativa. Também na 

biografia da violoncelista, Mário Cláudio recorre, já na primeira linha, à sonoridade 

para iniciar sua biografia. “Têm estranha voz os sinos, quando sobre os telhados se 

encontram tangendo...” (CLÁUDIO, 1986-b, p.11) introduz a histórica de 

Guilhermina, cuja infância teria sido marcada por aqueles ‘campos sonoros’. Através 

dos signos verbais, Guilhermina será, a todo o momento em sua biografia, 

apresentada em circunstância que vão relacioná-la ao ambiente musical em que a 

violoncelista estava inserida.  
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Parece-nos que isso se dará, antes de tudo, pela própria musicalidade do 
texto, por sua sonoridade modulada pelas seqüências de frases dispostas 
com a fluência e a delicadeza de uma partitura barroca, repletas de 
torneadas voltas em suas inversões e repetições, como as variações de um 
mesmo tema de uma tocata. (VERANI, 2000, p.248). 

 

Cabe aqui ressaltar que, assim como já nos referimos, no que diz respeito à 

visualidade em Amadeo e Rosa, o sentido da audição é reiteradamente invocado, 

durante toda a biografia de Guilhermina, privilegiando essa forma de relação da 

musicista com o mundo. Muitas, nesse sentido, são as passagens, como a da 

comparação do esposo, o Doutor, a um metrônomo: “No desalinho de refeições, em 

que só o Dr., como um metrônomo, teima em impor suas normas, pouco a pouco se 

tornará indispensável.” (CLÁUDIO, 1988, p.102). Todo o texto em Guilhermina é 

marcantemente acústico e de circunstâncias sonoras. 

 

Torceu a maçaneta, na semi-obscuridade se internando, onde treva e 
objetos se dissolviam num volume só. Nua enfiava Guilhermina o canudo 
das meias, sem que nada a perturbasse a irrupção. Uma chuva ralíssima 
estralejava, ia a caixa-de-música fiando a cantilena, destampada que ficara, 
pois dela as ligas subtraíra. [...] Crescia os rufos das águas na vidraça, 
tremulava a aura de um lampadário nos polígonos da parede, pela câmara 
dilatando as duas sombras. De alto a baixo mediu, então, bateu com 
estrondo a porta, à noite se abrigando, sem chapéu nem capote, ao 
aguaceiro que desabava. (CLÁUDIO,1986-b, p.37).  

   

 

3.1 Amadeo, Guilhermina e Rosa 

 
 

Trata-se de três biografias, três obras distintas, mas entrelaçadas por uma 

narrativa outra, paralela, de natureza ficcional, que as aglutina. E Mário Cláudio, ao 

retratar a vida do pintor Amadeo, da violoncelista Guilhermina e da ceramista Rosa, 

opta por criar um paralelismo entre dois mundos - o primeiro, memorialístico e, a 

princípio, fundado no real e o outro de caráter romanesco, ficcional. O primeiro é 

nutrido pela sua intenção e condição de verossimilhança na medida em que se auto-

intitula como biográfico. O segundo é assumidamente ficcional e torna-se 

privilegiado espaço de meta-textualidade.   

Como bem destacou Maria Alzira Seixo (1986), se para o leitor de Amadeo (a 

obra da Trilogia da mão analisada por ela), fica a dúvida se Mário Cláudio “escreveu 
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foi rigorosamente um romance ou se tinha escrito uma biografia” esse é um falso 

problema. “Mário Cláudio, assinala, escreveu foi rigorosamente, o romance da 

escrita de uma biografia.” (SEIXO,1986, p.25). 

Seixo destaca que a auto-referencialidade do texto é “evidente e imediata”. É, 

como diz a autora, um texto sobre um texto, em que justamente se ficcionam as 

dificuldades da constituição do texto. Para a autora, o texto de Cláudio se assenta 

na escrita de um texto que é ele mesmo repartido por três planos - que envolvem  as 

notas que se tomam para a redação da pretensa biografia, a “explicação que se dá 

das circunstâncias que envolvem estas notas complexas”, que só após uma primeira 

leitura se tornam perfeitamente apreensíveis, “entre as personagens detentoras do 

poder de narração: Frederico, Papi e Mário Cláudio.” (SEIXO, 1986, p.25). 

É nessa paralela narrativa ficcional, autônoma em relação às biografias em 

que se vão construindo as páginas dos três livros biográficos (Amadeo, Guilhermina 

e Rosa), que Mário Cláudio institui suas reflexões sobre o trabalho de pesquisar, 

reunir, dar coerência e, finalmente, criar uma narrativa que apresente ao leitor a vida 

do biografado. Nas passagens a seguir, a voz narrativa em primeira pessoa, em 

Guilhermina coloca, por exemplo, claramente em questão o real compromisso do 

biógrafo em relação a uma “verdade” sobre a vida do biografado, como se pode 

observar: 

  

Não hesita Álvaro em se apresentar depois das onze, de casaco pelas 
costas, desgrenhado. Vagabundeou recordando episódios da violoncelista, 
arquitetando outros, cerzindo farrapos da sua à vida da mulher, tudo 
agrupando numa alegoria. (CLÁUDIO, 1986b, p.26). 
 
O descaso com que desrespeita Álvaro domicílios, pisa carpetes, se espoja 
por cadeirões de quem lhe fala da mulher, não deixará de em mim 
espicaçar alguma irritação. Com obscena sanha, vai roçando pela 
existência dos outros, alunos e serviçais da intérprete, conhecidos tão-só, 
que por isso, talvez, na reputação desta ou daquela se não coíbem de 
espetar alguma farpa. (CLÁUDIO, 1986b, p.29). 

 
Ou ainda em trechos como este, em Guilhermina, em que a voz narrativa se 

dedica a ilações sobre a oposição real/ficção: 

 

 

Detestará Álvaro que se pense, assim me diz, que a música só, a mulher, o 
instrumento que toca o andam interessando. Bem gostaria que se 
entendesse o que arrisca em tal xadrez, já que a vida verdadeira não existe. 
Alguém se levanta, uma curta passeata realiza a beira-mar, come e palita 
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os dentes, adormece depois. É isso a biografia, um salmo penitencial? 
(CLÁUDIO, 1986b, p.17). 

 

As vozes narrativas que viabilizam esta metatextualidade se materializam por 

meio de personagens biografantes presentes no texto ficcional. Entre eles, 

destacam-se Papi, o biógrafo de Amadeo;  o sobrinho Frederico, que por carta e por 

telefone dialoga intensamente com Álvaro, que, após a morte de Frederico, se 

dedicará ao estudo da vida da violoncelista Guilhermina). Como, na passagem a 

seguir, em que Frederico se refere a Papi e a seu cumprimento de uma rotina diária 

de levantamento de dados sobre a vida do pintor português. 

 

Santa Eufrásia de Goivos, Sexta-feira, 16 de Maio de 1980. Considera-se 
um biógrafo. Reúne documentos recentes, ouve quem ouviu do homem, 
acrescenta a tudo isso estâncias da própria existência. Este meu tio Papi 
pretende justificar-se. A vida apenas se lhe torna inteligível na vida de 
outrem, e é isso quase tudo quanto o move. Falando do pintor Amadeo, é 
de si que fala, por ele viaja até a infância, emerge à superfície das águas 
trazendo entre os dentes um pequeno tesouro cintilante. Mas é-lhe pouco 
exacto o itinerário, arrogante também. (CLÁUDIO, 1986a, p. 14). 

 

 

Esse paralelismo narrativo instituído por Mário Cláudio registra raros e pouco 

claros momentos de contatos entre o texto biográfico - que, mais à frente sobre ele 

vai se dizer que se revela também uma biografia de costumes da sociedade 

portuguesa na virada do século XIX para o século XX - e a narrativa ficcional que 

perpassa e, pode-se afirmar, faz um entrecruzamento entre as três biografias. Essas 

três conhecidas figuras portuguesas pouco possuem, entre si, em comum, a não ser 

o fato de terem dedicado sua vida à produção de sua arte com as mãos e de terem, 

os três biografados, nascido ao final da década de 1880 - o que possibilita ao autor 

apresentar ao leitor um período específico da vida portuguesa que foi a virada do 

século XX. Mas é bem mais do que isso: ao retratar um aristocrático pintor 

surrealista (Amadeo), uma violoncelista cuja origem social deu-se no que se 

costuma nomear classe média (Guilhermina Suggia) e uma ceramista nascida na 

classe popular (Rosa Ramalho), Mário Cláudio tem a oportunidade de oferecer ao 

leitor elementos da identidade portuguesa a partir de olhares sobre três distintos 

estratos sociais de um país que - ainda mais às portas do século XX - estabelecia 

para si sérios questionamentos sobre sua identidade, tradições culturais, e a 
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perceptível angústia de uma nação que se vê anacrônica e frágil diante de uma 

Europa que se moderniza e fortalece.  

Em Rosa, destaca-se o retrato de uma parcela da sociedade portuguesa 

paupérrima, no que diz respeito à vida material e à cultura - pré-moderna e 

marcantemente iletrada, em que a vida se explicava por meio de diabos, ancestrais 

inimigos de Atena que faziam queimar a cerâmica, e tantas outras entidades 

sobrenaturais. Destaque-se em Guilhermina breves indicações - na fase ainda da 

musicista criança/adolescente - sobre hábitos da classe média portuguesa e depois, 

com a sua ida para Paris, aspectos da vida social que levava a violoncelista e seu 

marido junto ao “meio artístico” parisiense. Já em Amadeo vê-se o relato sobre uma 

abastada família da aristocracia rural de Amarante, no norte português. Também o 

livro mostra como o pintor parece ter levado sua vida em busca de um caminho - 

pessoal e artístico. Também em Amadeo, em vários momentos, como se verá à 

frente, Mário Cláudio associa à narrativa biográfica elementos da obra do pintor, 

fazendo explicitamente ou não referências às pinturas, detalhando-se no texto 

aspectos de alguns dos seus quadros.  

Em Amadeo, Mário Cláudio parece lançar a si próprio na narrativa, 

agudizando ainda mais este jogo ficção/realidade ao se colocar como destinatário de 

uma carta endereçada a ele por Álvaro. Em Rosa, a Trilogia é encerrada com uma 

carta assinada por Mário Cláudio e destinada ao imaginado amigo Álvaro. Nela, 

expressa-se um lamurioso manifesto sobre a trajetória portuguesa e o que o autor 

parece considerar o seu triste destino, enfim,  o seu “fado”. E não deixa o autor - ou 

talvez apenas mais outra personagem?  - de pontuar o que lhe parece ser a síntese 

sobre certo sentimento em relação à maneira como aspectos associados à tradição 

e a cultura popular portuguesa acabaram sendo tratados pela elite do país na virada 

do século: 

 
Mas não ignora que se tratará, ao fim de contas, no que diz respeito às suas 
fitas gravadas e às minhas notas, de salvar uma certa pátria, a que se vem 
esfumando desde a morte de nossa juventude, que ambas se chamam, na 
verdade, o mesmo. Condenaram os revolucionários, de resto, essas farras, 
à luz do petromax, improvisadas por uma seita de amigos que, de repente, 
aportavam à quintarola familiar, devoravam uma densa omelete de chouriço 
e bebiam um verde tinto pesado, pela caseira que se ficava, de braços 
cruzados, a mirá-los da entrada do salão. [..] É que Rosa ali estava, de 
facto, a dois passos, e eis que não aprendemos ainda a fazer sarar a culpa 
que tudo isso em nós imprimiu. Foram-se dizimando os campos à volta, 
para dar lugar às casas dos emigrantes regressados, em seus padrões que 
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irritam muito menos que a estética melindrada dos intelectuais de data 
fresca, de supetão despertados para a herança cultural. (CLÁUDIO, 1988, 
p.120). 

 

Em Amadeo, o primeiro livro da trilogia, Mário Cláudio se preocupa em 

demarcar o texto ficcional discriminando seus parágrafos ao abri-los, citando-lhes a 

localização do desenrolar dos fatos. Geralmente, a imaginada Santa Eufrásia de 

Goivos – grafada em itálico e que é o centro do desenrolar de toda a história 

ficcional que tem como protagonistas Papi, seu sobrinho Frederico, Lucinda e o 

garoto Gabriel, protagonista no episódio do disparo de arma de fogo que tirará a vida 

de Frederico. Artimanha por si só rica em significação, já que esses são, na verdade, 

textos que apresentam as anotações, de um pretenso diário do sobrinho Frederico - 

o que faz destes tais parágrafos praticamente uma biografia da biografia. É, na 

verdade, apenas uma das sutis pinceladas de ironia de Mário Cláudio sobre a 

natureza de sua própria escrita. De maneira geral, despreocupado em se ater a 

datas, locais, documentos que reconstituam -“o mais proximamente possível”, como 

dirá Mário Cláudio - a vida dos biografados que elegeu, o autor segue todo o livro 

demarcando as passagens em Santa Eufrásia de Goivos, Barca e do Porto, de onde 

Álvaro Torres escreverá, finalizando o livro, uma carta destinada ao próprio (?) Mário 

Cláudio.   

 Em Guilhermina, a maneira como se dá a separação dos textos biográfico e 

ficcional é alterada. Para sinalizar essa alternância das narrativas - a biográfica e a 

ficcional - há apenas um sutil destaque (aumentando-se o espaço em branco) na 

separação entre os parágrafos. Ao contrário de Amadeo, em Guilhermina já há 

ilustrações e fotografias (todas em preto-e-branco) da violoncelista e de parentes e 

amigos dela. Também em Rosa estão apresentadas fotografias da ceramista e de 

muitos de seus trabalhos (fotos em preto-e-branco e em cores). 

A distinção dos planos narrativos pelo autor, em Rosa, se dá de outra 

maneira.  Por todo o livro, na passagem do texto ficcional para o biográfico, este 

último é sempre aberto com uma referência a fitas-cassete - seu número e lado 

pretensamente ouvido - em que se teriam feito entrevistas e outros registros colhidos 

para a biografia da ceramista, além de dezesseis notas numeradas, que se alternam 

com os outros parágrafos, abertos com as marcações das fitas-cassete. Com isso, 

Mário Cláudio parece tentar fazer salientar o que desponta da leitura de Rosa - a 
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trilogia biográfica está, na verdade, incompleta. No caso de Rosa, ao que o leitor 

teve acesso, todo o tempo, foram registros da vida da ceramista colhidos e 

entregues a quem, por último, assina a carta endereçada a Álvaro - um Mário 

Cláudio que, como já se disse, insere-se (?) no próprio livro. Considera-se a história 

de Rosa Ramalha, então, uma biografia ainda a ser escrita - missão futura para o 

jovem Gabriel - na prática, o único sobrevivente do casarão de Santa Eufrásia de 

Goivos, já que Frederico e Papi morreram. As separações entre a narrativa ficcional 

e a que servirá, por dizer assim, de base para uma futura biografia, se dão, como já 

se disse, por referências a fitas-cassete e a notas numeradas. No caso das fitas-

cassete, ao contrário das notas numeradas, não se segue estritamente uma 

seqüência. E, a grosso modo, pode-se dizer que enquanto as fitas remetem para 

registros de passagens que envolvem diretamente a vida da ceramista, as notas       

(que vão da de número 1 ao 17), tratam de aspectos os mais diversos desde 

descrições de episódios como procissões, casos folclóricos e lendários até 

documentos históricos (mas sem referência à data deles) como a transcrição da 

doação da “villa e Castello  de Chaves com seus termos terra” por Nuno Álvares 

Pereira ao filho do rei, Conde Dom Affonso, que se casou com a filha dele, 

Condessa D. Briatriz. (CLÁUDIO, 1988, p.44 ). 

 

 

3.2 Uma narrativa de inspiração proustiana 

 
 
 
Em Amadeo, afirma-se sobre Papi, biógrafo recolhido e cocainômano, que 

este é leitor de Anatole France e Jean Lorrain. A indicação das leituras parece bem 

estar de acordo com a personagem que constrói Mário Cláudio na Trilogia. Além de 

serem autores que viveram e tiveram, cada um a sua maneira, presença marcante 

na sociedade francesa, na virada do século XIX para o século XX (época vivida 

também pelos três biografados), ambos parecem, por assim dizer, oferecer uma 

perspectiva literária condizente com o perfil do biógrafo, Papi, no caso.  France, pelo 

ceticismo em relação à vida e, principalmente, às instituições que transpira de sua 

obra. Igualmente Lorrain, pelo niilismo e ironia tão presentes na obra deste autor. 
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Se Papi, pelo menos naquele momento, se dedica a France e Lorrain, o 

sobrinho Frederico, que por vezes em Amadeo, assume a voz narrativa principal,  

mergulha, como ele próprio diz, na leitura de Marcel Proust. Para iniciarmos essa 

visada metodológica, que, à frente, procuraremos esclarecer e justificar, tomaremos 

como ponto de partida um curto, mas instigante trecho de uma das notas do diário 

de Frederico. De maneira sinóptica, mas brilhante, o texto faz, rapidamente, 

referência a uma passagem de Jean Santeuil22, de Proust.  

 
Jean Santueil toca em Pont-l´Abée, ou é Marcel Proust quem toca, a 
páginas trezentas e setenta e quatro da edição da Plêiade, em direção a 
uma tempestade marítima. Vão atados por cordas, para que o vento os não 
vire, o narrador e seus dois  companheiros, rumo às planícies a perder de 
vista que antecedem Penmarch e se situam a nível inferior do mar. Daí que 
a borrasca lhes traga, ao encontro da marcha, grandes flocos de espuma 
amarelada, com seixos e farrapos de sargaço.Outra é a atmosfera reposta 
por Amadeo, e de uma narrativa se trata, durante a estada que efetua na 
Normandia, em mil novecentos e onze. É uma costa tão bárbara que implica 
os baluartes defensivos, agrestes e sempre alerta, feitos para serem 
palmilhados por uma mulher de toucado que de longe vem perscrutar o 
retorno de um vassalo partido para as Cruzadas. Os barcos adornam 
acostados aos paredões, confundem-se no casario dos pescadores, alguns 
baloiçam no movimento das ondas que por estas paragens são sempre 
irrequietas. Há, porém, avenidas rasgadas para os poucos veraneantes que 
preferem este litoral, com seus horizontes de dunas altas, ao do sul, bem 
mais cediço e inconseqüente. É, no entanto, de Amadeo de Souza-Cardoso 
que se ocupa este livro, de sua obra e da evolução que vai sofrendo, de 
como lida com riscos e massas até chegar aonde por momentos se julga ter 
chegado, lugar todavia a que nunca se chega. E nada nos custa a crer se 
visse completo o seu óleo, como se houvesse deposto os últimos de pincel 
sobre a vida, tão complexa e tão cheia de vozes. E aquele trecho naval de 
Pont-l´Abbé para sempre deixará de ser o que fora, num gênero de 
catecismo se transmutando, agora que o nosso pintor ali houvera 
desaguado.(CLÁUDIO, 1986a, p.72). 

 

Uma leitura possível desta passagem de Amadeo indica um momento ímpar 

em que Mário Cláudio - ou será Frederico? - parece refletir sobre os rumos da arte 

de Amadeo, mas também sobre a sua própria escrita. No trecho específico, à página 

73, de que se fala aqui exatamente? 

 

                                                 
22 Um pequeno excerto da passagem a que se refere Mário Cláudio: “Il allait y descendre et, en 
l'attendant, se chauffer à la grande cheminée en riant,en disant à Henri: Comme j'ai froid, en sautant 
de joie et en regardant, en se frottant les mains de bien-être, la campagne désolée sous la pluie 
ruisselante et le ciel noir. Mais pour le moment il n'en n'était pas encore là, il revenait rapidement, et 
raidissant le bras comme un guerrier contre le vent,il opposait la rondelle de son parapluie comme un 
petit bouclier aux traits que, sous la forme dure et gelée de grêlons, le ciel ne cessait de faire pleuvoir 
contre lui. Ainsi marchait-il, se protégeant de son mieux et n'y réussissant qu'à demi.” 
(PROUST,2001.p.390).  
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E nada nos custa a crer se visse completo o seu óleo, como se houvesse 
deposto os últimos de pincel sobre a vida, tão complexa e tão cheia de 
vozes. E aquele trecho naval de Pont-l´Abbé para sempre deixará de ser o 
que fora, num gênero de catecismo se transmutando, agora que o nosso 
pintor ali houvera desaguado.(CLÁUDIO, 1986a, p.72). 

 

A voz narrativa principal do livro refere-se à obra pictórica de Amadeo ou à 

biografia do pintor que se vai construindo?  

Marcel Proust, qualifica Blanchot, é “um dos mestres nessa dissimulação” que 

se opera no campo narrativo, “‘já que toda narrativa tenta se dissimular na 

espessura romanesca”. (BLANCHOT, 2005, p.14). E o que se defende aqui é que a 

referência em Amadeo a Jean Santeuil é muito mais do que um simples evento 

intertextual. Como tentaremos mostrar, parece-nos haver na Trilogia da mão de 

Mário Cláudio, um germe, uma marca identitária emanada pela obra proustiana. 

Percepção esta que nasce não apenas das semelhanças de estrutura formal, mas 

da própria relação entre o autor e a narrativa - uma escrita marcada pela 

dissimulação e, quando não pela sobreposição, mesmo pela fusão de planos 

narrativos. Em algumas passagens da Trilogia, Mário Cláudio parece ‘deixar-se 

levar’ pelo momento de construção da narrativa. Os excertos a seguir atestam 

alguns desses momentos de livre fruição de produção textual. No primeiro deles, a 

descrição, imagina-se, diz respeito a um vitral. Mas na narrativa faz-se a 

oportunidade para a nova referência à contida e religiosa prima Sílvia: 

 

A paisagem era uma teia intricada de verdes, trigais bordejados de latadas, 
regatos, cúmulos de brancura. Passava por baixo e por cima do homem, 
num rio perene de seivas e ligamentos e grãos, e sobre ela o sono se 
implantava. Corriam mamíferos e répteis e insectos, e as aves cruzavam 
espaços, fervilhavam nas moitas. Como se ordenava este caos? Deus-
criador descia algumas vezes no espírito dos seres, organizava a vida num 
mural de significação, expulsando os espíritos imundos que viajam nas 
virações funestas. Sabia-o Amadeo, como ninguém, quase o sabia Sílvia, a 
Santa. E tudo se imobilizava num cristal facetado e limpidíssimo, onde sem 
medo se contemplava o curso das horas. (CLÁUDIO, 1986a, p.24). 

 

 

Em Guilhermina, uma narrativa recheada de imagens e figuras antevêem e 

pré-anunciam a morte da concertista: 

 

Dentro dela a gema cresce, horrenda matriz das jóias todas que rejeitou, no 
terror de que a sujeitassem, numa auréola a enlouquecessem. E aqui se 
encolhe, contemplando as que admitiu, lapidados de múltipla transparência, 
que treinam os olhos para a apoteose da morte. Nos jazigos ingressa onde 
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dormem, sinistras de azul e verde, nelas espreitando o escorrimento das 
águas primordiais. E ora em furnas se incrustram, ora esmaecem de 
letargias, informes no processo de que vão resultar. Aí é que se defende da 
corrosão, ancestral tição que jamais se apaga, as perspectivas separando 
de que outras se constituem turquesas, esmeraldas. Num bastão de tortura 
as engasta, que em sua angústia empunha, consentindo que nas lajes se 
despenhe, enfim, em carbúnculos esmagados. E as entranhas lhe rasgam 
de suas arestas, pois nelas reside, por agora, na dança em que tudo a seu 
núcleo tende. (CLÁUDIO, 1986b, p.110).  

   

Nessa outra passagem, agora em Rosa, é destacada a relação da ceramista 

com a terra. Saliente-se aqui, mais uma vez, o potencial de ambigüidade no uso da 

linguagem por Mário Cláudio que, em muitos momentos, faz com que ambas, no 

texto, se confundam:  

 

Há uma potência que reside na terra, de natureza definida pelos membros 
que a compõem. Viver com ela é estar aí, na inteireza do ser que a 
preenche, de sentido desperto para seu oculto recado. Interpelava-a Rosa, 
na meninice descalça, sombria matriz dos limos, nas vastas brechas por 
onde o dia em revérberos espreitava. Era uma deusa antiqüíssima, a tomá-
la nos braços escorregadios, feroz e meiga, ardente e casta, toda de 
quartzos e sedimentos, de canículas e aragens. Preparava os guerreiros 
para o combate, brotados de seu ventre, filhos da raça nômada que se 
acolhia à copa dos eucaliptos, separava as pedras da construção da casa, 
estendia em redor a variada silhueta das suas vasilhas. (CLÁUDIO,1988, 
p.14). 

 
 
Em O livro por vir, Maurice Blanchot apresenta reflexões sobre Jean Santeuil, 

percebendo na obra a busca de Proust de uma arte pura, “concentrada unicamente 

nos instantes, sem acréscimos, sem recursos às lembranças voluntárias nem às 

verdades de ordem geral, formadas ou reformuladas pela inteligência.” (BLANCHOT, 

2005, p. 26). Blanchot a caracteriza como a busca, então, como uma narrativa pura, 

“feita unicamente dos pontos em que ela se origina, como um céu onde, fora as 

estrelas, só houvesse o vazio.” (BLANCHOT, 2005, p. 26). É a perspectiva 

proustiana de uma arte feita de momentos breves, de fidelidade às impressões 

puras - “um livro do qual seria excluído tudo o que não fosse os momentos 

essenciais.”  

 No entendimento de Blanchot, para comunicar essa fidelidade às impressões 

puras, para nos fazer participar de uma visão próxima da dele, Proust se utilizou de 

“muita arte”, mas é o próprio Blanchot quem alerta: 
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Infelizmente, as coisas não são tão simples. Toda ambigüidade vem da 
ambigüidade do tempo que aqui se introduz, e que permite dizer e 
experimentar que a imagem fascinante da experiência está, em certo 
momento, presente, ao passo que essa experiência não pertence a nenhum 
presente, e até destrói o presente em que parece introduzir-se. 
(BLANCHOT, 2005, p.12).  

 

E essa lida com o tempo - da narrativa, do acontecimento, da escrita - é o 

que nos parece ressaltar nessa passagem de Amadeo. Cabe, antes, certamente, 

falar um pouco sobre o significado de Jean Santeuil, no conjunto da obra de Proust. 

Os estudos da obra e da chamada estética proustiana apontam para Jean Sanuteuil 

a primeira tentativa romanesca do autor francês, onde pela primeira vez se colocam, 

sob diversas modalidades e variações narrativas, muitos dos episódios e 

experiências que estarão na essência do que passou-se a chamar de descoberta da  

essência da arte por Proust23.  

Proust praticamente escreveu cinco dos sete livros de Em busca do tempo 

perdido nos três últimos anos de vida. No sétimo e último livro O Tempo 

Redescoberto, o autor divaga sobre a própria literatura e o sentido desta para o 

homem. Pode ser considerado sublime o desfecho de Proust para sua densa e 

longa obra. No encerramento do conjunto, lança-se mais que uma reflexão, um 

lamento pela inexorável passagem do tempo e suas inevitáveis conseqüências para 

o homem. Um outro tempo, um pouco mais de tempo pediria Proust: 

 

Acabava de compreender porque o duque de Guermantes, que me 
admirava, vendo-me sentado, por haver envelhecido tão pouco, apesar de 
ter abaixo de si muitos mais anos do que eu, mal se erguera e quisera 
permanecer de pé, logo vacilara nas pernas incertas de arcebispo senil 
amparado por jovens seminaristas, no qual só é sólida a cruz metálica, e 
caminhara a tremular como uma folha no cume pouco seguro de oitenta e 
três anos, como se os homens  se equilibrassem sobre ondas animadas, 
sempre crescentes, algumas mais altas do que os campanários, tornando-
lhes difícil e perigosa a marcha, e de onde subitamente caem. Horrorizava-
me ver tão elevadas as minhas sob meus passos, temeroso de já não ter 
mais forças para manter por muito tempo preso a mim esse passado que se 

                                                 
23 Entre 1899, ano em que - pelo menos como se imagina - Proust deixou de lado a escrita de Jean 
Santeuil (o livro nunca foi concluído por Proust e sobre isso existem, por parte de estudiosos, muitas 
hipóteses (ver Blanchot, op.cit.), mas mesmo assim Jean Santeuil foi publicado, após a morte do 
autor, em uma ordem arbitrária da própria Editora, no caso, a Plêiade)  e o início da produção 
daquela que se tornaria sua obra-prima, Em busca do tempo perdido, nove anos se passaram. 
Mesmo assim, o primeiro livro (No caminho de Swann), dos sete que compõem toda a obra, seria 
lançado apenas em 1913. O segundo volume, À sombra das raparigas em flor, foi conhecido pelo 
público em 1919; O Caminho de Guermantes foi publicado em 1920 e Sodoma e Gomorra em 1922, 
ano da morte do autor. Proust não viu editados os três últimos volumes: A Prisioneira (1923), A 
Fugitiva (1925) e O Tempo Redescoberto (1927). 
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prolongava tanto para baixo, e que tão dolorosamente eu carregava! Se ao 
menos me fosse concedido um prazo para terminar a minha obra, eu não 
deixaria de lhe imprimir o cunho desse Tempo cuja noção se me impunha 
hoje com tamanho vigor, e, com o risco de fazê-los parecer seres 
monstruosos, mostraria os homens ocupando no Tempo um lugar muito 
mais considerável do que o tão restrito a eles reservado no espaço, um 
lugar, ao contrário, desmesurado, pois, à semelhança de gigantes, tocam 
simultaneamente, imersos nos anos, todas as épocas das suas vidas, tão 
distantes - entre as quais tantos dias vieram colocar-se no Tempo. 
(PROUST, Vol. VII, 1981, p.326). 

  

Francisco Aresta (Lisboa, 2005), ao dedicar-se ao estudo da estética 

proustiana, chamou a atenção para o fato de que em Jean Santeuil pode-se 

perceber uma das duas experiências que irão, basicamente e posteriormente, 

fundamentar, para Proust, a sua teoria da arte: a concepção de uma realidade 

especial de natureza metafísica (que Proust denominou de essência) e da 

experiência de memória involuntária. A experiência da memória involuntária, para 

Aresta, é que está na base dos fragmentários escritos de Proust reunidos em Jean 

Santeuil, e que em muito reforçam a hipótese do caráter autobiográfico de muitas 

das passagens da narrativa.  

Proust confessaria que, assim como Jean Santeuil, só se sensibilizava com a 

beleza dos versos que lia (no caso de Proust, que foram lidos para ele, na infância, 

pela mãe) não no momento em que os lia ou ouvia, mas quando -por algum motivo -

acaba espontaneamente deles se recordando. Uma reflexão de Proust sobre o ato 

da leitura está no prefácio escrito por ele a sua tradução de Sésame et le lys, de 

John Ruskin. Este texto de Proust, Sobre a leitura, foi publicado em 1905, mas 

década e meia depois passou a integrar  o livro Pastiches et Mélanges, já com o 

título Journées de lecture. No texto, Marcel Proust faz instigantes considerações 

sobre sua própria experiência de leitura, relacionando-a com o tempo: 

 

Quantas vezes na Divina Comédia ou em Shakespeare, eu tive a impressão 
de ter diante de mim, inserido na hora presente, actual, um pouco do 
passado, esta impressão de sonho que sentimos em Veneza na Piazetta, 
diante das suas duas colunas de granito cinzento e rosa que suportam 
sobre seus capitéis gregos um Leão de São Marcos, a outra São Teodoro 
calcando aos pés o crocodilo. [...] A toda volta, os dias actuais, os dias que 
nós vivemos circulam, apressam-se zumbindo em volta das colunas, mas aí 
bruscamente param, fogem como abelhas enxotadas; porque elas não 
estão no presente, estes altos e finos enclaves do passado, mas em outro 
tempo em que é proibido ao presente penetrar. Em volta das colunas cor de 
rosa, lançadas para os seus amplos capitéis, os dias actuais apressam-se e 
zumbem. (PROUST, 1998, p. 66).     
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No caso de Jean Santeuil, cabe lembrar ainda que o narrador (identificado por 

Proust como o romancista C.) parece ser o próprio Proust, assim como é Jean 

Santeuil, questão recorrentemente discutida em estudos sobre a obra do escritor. 

Aceitando esta como uma sobreposição narrativa, ela também pode ser percebida 

em diversas passagens da Trilogia, em que Mário Cláudio estabelece uma sucessão 

de planos de biografação. Ou seja, além dos biógrafos Papi e Álvaro, há Frederico 

que aparece como a voz narrativa que conduz o plano ficcional, mas que acaba por 

se confundir com a do próprio autor.  

Por tudo isso, e por mais, com o cuidado de não cairmos em clivagens e 

simplificações, pode-se afirmar que a referência a Jean Santeuil  em Amadeo é bem 

mais repleta de significado do que uma simples referência à obra de Proust.  Essa 

quase interseção que estabelece Mário Cláudio entre sua própria narrativa e o que a 

caminhada artística de Amadeo parece apontar, enfim, para as próprias experiências 

que fixarão a compreensão proustiana de arte: a contemplação e a memória 

involuntária. Por elas, talvez, seja mais possível compreender algumas das 

passagens da Trilogia. Mário Cláudio opera, de forma recorrente, esses jogos de 

temporalidade, de contemplação e interseções de distintos planos narrativos. E é a 

utilização recorrente desses recursos que, de alguma maneira, parecem fazer da 

Trilogia uma obra de inspiração proustiana. Cabe lembrar que uma das 

características mais importantes da obra proustiana é essa forma intricada de 

relacionar as formas de tempo. Como explica Blanchot: 

 

Nunca sabemos, e muito rapidamente ele mesmo já não é capaz de saber, 
a qual tempo pertence o acontecimento que evoca, se aquilo acontece 
somente no tempo da narrativa ou se acontece para que chegue o momento 
da narrativa, a partir do qual o que aconteceu se torna realidade e verdade. 
Da mesma forma, falando do tempo e vivendo aquilo de que fala, e só 
podendo falar através daquele outro tempo que nele é fala, Proust mistura, 
numa mescla ora intencional, ora onírica, todas as possibilidades, todas as 
contradições, todas as maneiras pelas quais o tempo se torna tempo. 
Assim, ele acaba por viver segundo o tempo da narrativa [...] (BLANCHOT, 
2005, p. 15). 
 

 
 Mesmo em Guilhermina - talvez, das biografias da Trilogia da mão, aquela 

em que mais Mário Cláudio faça referências a datações - esse jogo de 

temporalidades é perceptível em várias passagens. É o que se pode perceber, por 

exemplo, no parágrafo de abertura do livro: 
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Têm estranha voz os sinos, quando sobre os telhados se encontram 
tangendo, a manhã facetando nos cristais da simplicidade, de bairro para 
bairro, carregando a férrea mensagem das horas, das devoções dos fastos. 
Com tal concerto quisemos dar início à história de Guilhermina, que com 
pouco mais de seis anos vai hoje a baptizar. A infância já não vizinha 
desses campos sonoros, por eles a vê marcada, por seu vôo e sua 
densidade, sua lição de áreas delimitadas e tarefas repetidas. (CLÁUDIO, 
1986b, p. 11). 

  
  

Aqui, em situação de mais um atrito entre Guilhermina e seu primeiro 

companheiro, Pablo Casals, Mário Cláudio submete a cronologia a um jogo de 

vaivém. Mais ainda, faz transposições intertextuais entre a narrativa do livro e a de 

uma reportagem de jornal (jogando também com a própria temporalidade do 

conteúdo da reportagem) que Guilhermina lia até ser interrompida por Pablo:  

 

Na cama, com o pequeno-almoço sobre a coberta, vai Guilhermina 
mordiscando um brioche, a odisséia dilucidando dessa bela e malograda 
Geneviève Lantelme.  Por três vezes a informara Pablo de que saía, 
esperando vê-la erguer-se, ajeitar-lhe as bandas do paletó, sem que a 
intimação nenhuma correspondesse a mulher. Não despegava da leitura da 
reportagem, vivia o milionário Edwards a cortejar a actriz, ramos e mais 
ramos lhe remetendo, de rosas que vinham atadas com uma pulseira de 
brilhantes, em seu iate <<Aimée>>, finalmente rendida a levando 
embarcada. E logo tudo se baralhava, passava do meio-dia quando se 
recolheram, era sufocante o calor na cabine, num pedacinho de papel 
escrevera Geneviève <<meu adorado André>>, tomara um pouco de pó, 
dirigira-se à escotilha. Vinham os ladrões violar-lhe o túmulo, ao cheiro das 
jóias com que a haviam sepultado, a polícia os apanhava, um guarda fazia 
fogo, raspava-se um fósforo que ao contato com os fumos, escapados do 
caixão, punha em fogo a mortalha. Outra vez anunciou Pablo que saía, já 
alterado, sem que nem sequer movesse ela as pestanas. Numa raiva 
derrubou o tabuleiro, leite e compota ensoparam a crônica do misterioso 
iate, com seus passageiros que a morte beliscara. Só então se levantou, 
enfiou os chinelos, se sentou penteando a cabeleira, mais renitente e 
selvagem que nunca. (CLÁUDIO, 1986b, p.43-44). 

  

Ou ainda, nessa outra passagem, raro momento em que Mário Cláudio faz 

encontrar, em Guilhermina, os planos biográfico e ficcional: 

 

Fosse eu, ou tivesse Álvaro querido ser, um biógrafo, como deixar em 
branco episódio assim, paradigma da virtude da intérprete, susceptível só 
por si de a redimir? No Palace do Bussaco, adaptação de Os Lusíadas a 
aborridos escolares, hospeda-se Guilhermina pelo Verão de vinte e quatro, 
quando um disco gravou já. (CLÁUDIO, 1986b, p.74). 
 
Há quem dela se ressinta, um exagero a considerando de ossudas 
omoplatas, industriosa arrivista, maníaca de exibição. Vai,apesar disso, 
recrutando êmulos que a novos inventos correm, um pouco olhando em viés 
a reação dos austeros. Quando, enfim, procurar os componentes do 
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quinteto, a simpatia geral obterá. Senta-se num estadão, toma o violoncelo, 
declara que assim como para ela tocam eles, quando come, assim para 
eles tocará, enquanto almoçam. Persistamos, porém, à sua beira, à medida 
em que vive a transcrevendo, desarvorada como todas as crianças. 
(CLÁUDIO, 1986b, p.74).   

 

Mas talvez a referência mais explícita a esta manifestação de experiência e 

de memória involuntária esteja na passagem, a seguir, com Frederico, em que, pela 

primeira vez, em Amadeo, Jean Santeuil  é citado: 

 

Acordo a meio da sesta, inconsciente do tempo, as folhas de Jean Santeuil 
amarrotadas sob o corpo encharcado de sono. Abro as gelosias para o 
crudelíssimo fulgor da tarde, e tudo é branco como cera, e a vista se me 
cega. Os filhos do caseiro, com Gabriel a chefiá-los sempre, trazem de rojos 
através da eira o cadáver de um cão negro e enorme, inchado de calor.Fico 
hesitando entre o que vejo e o que sonhei, regresso à cama, adormeço de 
novo. Desperto, enfim, descansando e esquecido do episódio que só agora 
lembro diante deste diário, pelas pancadas que Lucinda vibra na porta, 
chamando o <<menino>> para o chá. (CLÁUDIO, 1986a, p. 38).  

 
 

Categorizando Amadeo como um romance-biografia (e não uma biografia 

romanceada), o professor e crítico literário Álvaro Manuel Machado, da Universidade 

Nova de Lisboa, salienta também essa ‘presença’ na escrita em Amadeo de certa 

influência proustiana, mas, no entendimento dele, naquilo que Proust privilegia em 

termos da imaginação no sentido baudelairiano de uma ‘analogia universal’ 

“fundindo num mesmo processo gêneros literários diversos e a própria essência das 

diferentes artes”. Para ele, há em Amadeo um mecanismo complexo de escrita em 

que o romancista se assume como um biógrafo que, por sua vez, se assume como 

romancista, “num jogo de espelhos da imaginação criadora”. (MACHADO, 2007, p. 

147). 

E de fato, esse jogo é percebido praticamente no transcorrer de toda a 

narrativa. É fictício o autor de uma biografia de uma pessoa real e esse mesmo autor 

torna-se personagem de um romance, prendendo-nos à definição de Maria Alzira 

Seixo, sobre a escrita de uma biografia. Em Amadeo, Frederico assim nos diz: 

“Falando do pintor Amadeo, é de si que fala, por ele viaja até a infância, emerge à 

superfície das águas trazendo entre os dentes um pequeno tesouro cintilante.” 

(CLÁUDIO, 1986a, p.15).  

Para Machado (2007), esse jogo de espelhos e máscaras vai ainda mais 

longe, pois “envolvendo-se na imaginação criadora, o biógrafo deixa escapar o seu 
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biografado, que se torna personagem de ficção”. Percebe-se, no trecho acima, como 

em outros de Amadeo e nas duas outras biografias, inversões e trocas que levam a 

uma opacização da identidade da voz narrativa. Ou, como destacou Machado: “E 

assim se interroga (ou melhor, vemo-lo interrogar-se) através do sobrinho (e por sua 

vez, através do autor do romance-biografia, convocado para o texto).” (MACHADO, 

2007, p.148).  

 Ao tentarmos compreender esse importante e frenético jogo vocal narrativo na 

obra biográfica de Mário Cláudio, é preciso não desprezar a presença e intervenção 

de uma outra personagem que, indiretamente, acaba por participar intensamente 

dessa teia narrativa de Amadeo: Álvaro, interlocutor privilegiado de Papi, de 

Frederico, do narrador e, ao final, mesmo de um Mário Cláudio a quem Álvaro 

destina uma carta.  

 

 

3.3 Álvaro, personagem, o narrador e o escritor 

 

 

Encerra-se Amadeo com uma carta que Álvaro destinou ao próprio (?) Mário 

Cláudio. Carta a que Mário Cláudio (ou um Mário Cláudio) respondeu no fechamento 

da Trilogia, em Rosa. Por vários momentos, nas três biografias, a voz narrativa 

principal recorrentemente refere-se a Álvaro que lhe fornece informações não 

apenas sobre as personagens ‘biografadas’, mas repassando e atualizando 

informações sobre a vida em Santa Eufrásia de Goivos – espaço que sedia a trama 

ficcional.  

Além, claro, das personagens biografadas - cujo relato de vidas dispensaria 

intermediários para que se concretizasse - Mário Cláudio ainda estabeleceu um 

outro plano narrativo, de natureza ficcional, situando na imaginada Santa Eufrásia 

um biógrafo e seu sobrinho - também escritor em um diário de notas e impressões a 

respeito do que vê. Frederico assume, em Amadeo, a clássica tríade 

personagem/testemunha/narrador. Mas mesmo com a presença de Papi e 

Frederico, podendo o autor valer-se - e assim o faz - da condição de uma voz 

narrativa anônima e que apenas conta, faz saber, qual terá sido a 
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necessidade/intenção do autor em acrescentar à Trilogia mais uma personagem, no 

caso, Álvaro? 

 Deter-se sobre a personagem Álvaro significa, inevitavelmente, discutir os 

planos e vozes narrativas na Trilogia. Além de ser a única personagem que 

efetivamente percorre a narrativa ficcional que entrelaça as três biografias, Álvaro é 

permanente fonte de informações que abastecem os dois planos narrativos. Seu 

interlocutor em Amadeo, por meio de cartas e telefonemas, é o jovem Frederico que, 

tragicamente, morrerá no que parece ser um acidente com um disparo de arma ao 

final do livro. Em Guilhermina, a personagem Álvaro - que se dedica ao estudo da 

vida da violoncelista - assume enorme importância. Há referências constantes a ele 

e uma interlocução direta com a voz narrativa principal, como no trecho que se 

segue: 

 

Telefona-me Álvaro, a quem um conhecido comum, há semanas, epitetava 
de falhado, pondo-me ao facto do que tem em mente. Nem a ostensiva 
reticência com que, do outro lado, procuro dar a entender o orgânico 
desgosto do auscultador, o demove de me contemplar com a detalhada 
relação de suas expectativas. (CLÁUDIO, 1986b, p.22). 
 
É a noite clássica, de chuva torrencial, com o espesso Douro babujando 
gravetos, por entre delirantes remoinhos de lama, duram, maceradas, as 
luzes da outra margem, a fachada despindo das caves de tonéis e de teias. 
Estamos, Álvaro e eu, num desses restaurantes onde, por épocas como 
esta, uma frágil pequena, de olhar regiano, a lista nos descreve no comedor 
despovoado, afirmando-se cantadeira de um fado duvidoso. (CLÁUDIO, 
1986b, p.32)  

  

Importa observar, no entanto, que em Amadeo, a relação de Álvaro com 

Frederico explica-se pela amizade que os une. Mas em Guilhermina, não se 

dimensiona nem se explicita e esclarece esta outra relação e, muito menos, se 

evidencia quem seria o interlocutor de Álvaro - que assumirá, por indicação deste, a 

criação e condução narrativa da biografia da musicista. Uma pergunta razoável, no 

caso, diz respeito à identificação da voz narrativa principal em Guilhermina, a quem, 

Álvaro delega o prosseguimento da feitura biográfica: 

 
Dramaticamente me comunica a fuga, as amarguras de pequeno-burguês a 
contas de seus dramas, a vida nova que vai experienciar com Priscila, 
<<alternativa>>, em certo torrão nortenho, na auto-suficiência de quase 
tudo, do sementeio do trigo à destilação da cerveja, da batedura da 
manteiga ao cozimento da louça. E a meu cargo deixa Guilhermina, 
dispersa por volantes manuscritos, duas fitas magnéticas, esconsas 
anotações, pássaro interceptado no decurso de seu vôo. Aqui me deparo, 
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pois, com essa outra existência nebulosa, na placenta de frases e clichês, 
vestes de concerto que a traça come. (CLÁUDIO, 1986b, p.46).  
 
O mesmo húmus ando lavrando aqui, inseguro dos parágrafos que retoco, 
facetas da que vai de mão em mão. De quem serão, pois, adjectivos e 
verbos, pontos e vírgulas, supremas interrogações? De mim, que as 
concebo e utilizo, de um outro, que mas narrou para que as narrasse? E 
quem por isso responderá, excedentes elegâncias, barroquismos, 
perversões? Já não mais se empenha Álvaro, o arrazoado apagando do 
que disse, por outro decidido, tresmalhado, de letras e plantios. (CLÁUDIO, 
1986b, p. 68).  

 

A última vez em que Álvaro aparece em Guilhermina, à página 113, é para 

repassar ao destinatário/narrador um maço de papéis, com a “história inteira de 

Guilhermina Suggia”. 

As relações entre autor e personagem podem ser ilustradas a partir, 

basicamente, de dois enfoques: da personagem como tema, substância, como 

interesse principal do mundo que se explora, e a personagem como meio, como 

técnica, “instrumento fundamental para a visão ou exploração desse mundo.” 

(TACCA, 1983, p.121).  

Mas Mário Cláudio, na afirmação da sua escrita, parece querer ir mais longe. 

Não se furta o autor, além das sugestões e intervenções apontadas, de tentar 

revelar, em uma perspectiva de natureza pessoal, quase íntima por meio de um 

instável e complexo posicionamento das figuras de narrador/autor/escritor, o que é 

para si lidar com Guilhermina:  

 

Amarrado a suas asas, com ela plano a mercê das correntes, recuperando 
intimidades e missivas, no umbroso burgo onde a luz viu e perdeu. Nela vou 
indo, agora que ma legou Álvaro para que a consumasse. Nela me ergo e 
me deito, calculando-lhe os passos óbvios, sugerindo-lhe os de mistério, no 
tremor a recebendo deste aparo de tinta com que se mostra e se resguarda 
[...] Nesse jogo, teimamos, de seduções e bofetadas, até que rompa a 
manhã, o terror se dissipe, aprenda o violoncelo a sua litania. (CLÁUDIO, 
1986b, p. 65-66). 

 

Nos dois planos já citados que compõem a Trilogia, e tomando também como 

personagens, as figuras biografadas, teríamos personagens, como Álvaro, que estão 

presentes nos três livros. Outros, como o casal de ingleses Robert e Maud, 

aparecem apenas em Rosa. Ironicamente, Frederico, o sobrinho e ajudante do 

biógrafo Papi - que se dedicava à biografia do pintor Amadeo - morre logo no 

primeiro livro da Trilogia. Também Papi morre no livro seguinte, ou seja, em 

Guilhermina, abrindo efetivo espaço para Álvaro.  Mas, entre as personagens, pelo 
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menos uma delas, Frederico, em Amadeo, tem a condição de narrador principal, ou 

seja, narrador/personagem. Em Guilhermina, há um narrador, como já se disse, em 

primeira pessoa, mas não identificável (a voz do autor?) e em Rosa, a solução da 

condução narrativa é a mesma adotada em Guilhermina, com o narrador principal 

abrindo o livro informando sobre um telefonema de Álvaro, que continua a lhe 

repassar informações sobre o que se passa em Santa Eufrásia de Goivos. 

Pode-se representar, assim, a estrutura narrativa e o envolvimento das 

principais personagens na Trilogia:  

 

 

 

Figura 1  Vozes narrativas e personagens em Mário Cláudio 

 

Esse tipo de intermediação, radicado especialmente em Frederico e Álvaro, 

mas também em Papi, sugere algumas estratégias das quais se utilizou Mário 

Cláudio na composição de sua trilogia. Percebe-se que a partir de personagens 

como Frederico e Álvaro, pode o autor inserir-se e passear pelos ambientes que vai 

criando. Oportunizam-lhe também, no caso de ambos, discutir o próprio trabalho de 

biografar. Viabilizam a metatextualidade já referida. Percebe-se que a opção em 

valer-se em Amadeo de Frederico, como narrador principal, na primeira pessoa, dá 

ao autor a possibilidade de engendrar a narrativa ficcional - que aí se inicia em uma 

condição ambivalente: cabe a ele registrar em seu diário e contar o que se passa em 

Santa Eufrásia, mas, por ele ter acesso ao trabalho biográfico, ou seja, as notas e 

documentos levantados por Papi, tem ele também conhecimento do que se apura 

sobre a vida do pintor. 

Esse jogo narrativo multivocal estabelecido por Mário Cláudio na Trilogia cria 

para o leitor, por vezes, situações de ambigüidade e a sensação de transitar entre 
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dois mundos paralelos: um romance em que a história principal é a escrita de uma 

biografia e a narrativa propriamente dita sobre a vida do biografado. Só que a 

biografia, ironicamente, nunca se realiza. Inconclusa, apresenta-se como fragmentos 

que servirão a uma futura biografia. Para efetivar este jogo, a condução narrativa da 

Trilogia transfigura-se permanentemente. De tal sorte que, muitas vezes, mesmo 

estando a narrativa em primeira pessoa, terá o leitor grande dificuldade em 

exatamente identificá-la. Em relação, enfim, à voz narrativa, Oscar Tacca (1983) 

destaca que quando o narrador coincide com uma das personagens, a quem cabe o 

relato, “o ângulo de enfoque assume especial importância.” (TACCA,op.cit.,p.133). 

Segundo o autor, essas coincidências, apesar de poderem assumir inúmeras 

formas, se dão, geralmente, por meio de três possibilidades: a) o narrador se 

identifica com o protagonista do romance: o mundo é visto a partir da consciência da 

personagem principal; b) o narrador é uma personagem secundária: o relato cabe a 

alguém a quem coube uma participação menor na história (um tipo de narrativa que, 

segundo o autor pode ter o objetivo de angariar maior simpatia e credibilidade por 

parte do leitor em relação ao que é narrado) e c) o narrador é uma simples 

testemunha dos fatos: modalidade muito em uso no romance contemporâneo - 

conjuga a imparcialidade do testemunho objetivo com a visão comprometida, própria 

do relato da primeira pessoa. 

No caso de Frederico, pelo fato de ele, em primeira pessoa, se dedicar a 

relatar aquilo que testemunha - sem explanar a “sua” consciência de mundo, pode a 

personagem ser caracterizada a partir da terceira modalidade.  

Em relação a Álvaro, pode-se afirmar que a forma como se operacionaliza a 

sua inserção, em termos da técnica literária, mostra-se bem mais complexa. Em 

Guilhermina, há seguidos encontros presenciais de Álvaro (em Rosa, ele apenas se 

manifestava por meio de cartas ou telefone) com o narrador. Neste aspecto, Mário 

Cláudio parece novamente colocar em questão aspectos fundamentais da literatura. 

Partindo-se do pressuposto de que o narrador não tem personalidade, mas uma 

missão (TACCA, 1983), uma função, que é a de contar, o récit, ao inscrever no 

relato encontros presenciais entre o narrador (ou voz narrativa, não identificável) e a 

personagem Álvaro, Mário Cláudio parece valer-se, estrategicamente, para 

composição do seu romance do que Mikhail Bakhtin sinalizava em seu texto 

Funções do trapaceiro, do bufão e do bobo no romance. (BAKHTIN,1988). Pode-se, 
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aí, compreender melhor a personagem Álvaro e como também a condição e forma 

de sua presença na Trilogia.  

Bakhtin parte da idéia de que o romance não dispõe de uma “posição criativa 

imanente ao próprio gênero”, como se dá, por exemplo, com a poesia, “em que a 

posição imediata do autor, o ponto de vista indispensável à produção do material é 

dado pelo próprio gênero.” (BAKHTIN, 1988, p.276). Por isso mesmo,  

 

O romancista precisa de alguma espécie de máscara consistente na forma 
e no gênero que determine tanto a sua posição para ver a vida, como 
também a posição para tornar pública essa vida. 
A forma de existência do homem encontrada é ser um participante da vida 
sem dela tomar parte, é ser um eterno observador e refletor, e as formas 
específicas encontradas para refleti-la são as revelações ao público (e 
também a revelação pública de esferas da vida especificamente privadas, 
por exemplo a sexual, função antiqüíssima do bufão (cf. a descrição do 
carnaval em Goethe). (BAKTHIN, 1988,p.277). 

 
 

Observando mais atentamente as inserções da personagem Álvaro, que está 

sobremaneira presente em Guilhermina, pode-se destacar o seguinte: a) Álvaro é o 

segundo biógrafo a se dedicar à escrita de uma biografia sem concluí-la (assim 

como Papi, que não consegue efetivar a biografia de Amadeo); b) ele tem como 

função nos três livros alimentar a figura do narrador principal com informações dos 

planos narrativo ficcional e biográfico - fazendo-lhe chegar informações sobre 

aspectos das vidas das personagens biografadas e da imaginada Santa Eufrásia de 

Goivos, especialmente depois da morte de Frederico; c) seria a figura de Álvaro um 

escape, uma oportunidade para que Mário Cláudio interpusesse um elemento para 

uma ponte ou, ao contrário,uma problematização da questão autor/escritor, como no 

trecho que se segue em Guilhermina: 

 

O mesmo húmus ando lavrando aqui, inseguro dos parágrafos que retoco, 
facetas da que vai de mão em mão. De quem serão, pois, adjectivos e 
verbos, pontos e vírgulas, supremas interrogações? De mim, que as 
concebo e utilizo, de um outro, que mas narrou para que as narrasse? E 
quem por isso responderá, excedentes elegâncias, barroquismos, 
perversões? Já não mais se empenha Álvaro o arrazoado apagando do que 
disse, por outro decidido, tresmelhado, de leiras e plantios. (CLÁUDIO, 
1986b, p. 68). 

 

A personagem Álvaro parece estar, enfim, circunstanciada a partir de um 

duplo mascaramento: o do narrador e o do próprio autor. Se é de Álvaro que se 
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originam muitas das informações e dados que substanciam os planos narrativos 

tanto ficcional quanto biográfico, ele também acaba por ser testemunha e também o 

meio utilizado na narrativa para se atestar a impossibilidade de biografação. Em 

Guilhermina, por exemplo, Álvaro se dedica ao levantamento do máximo de 

informações acerca da vida da violoncelista, mas acaba por não escrever a 

biografia. Repassa a missão a outro.  

Maria Alzira Seixo aponta que o texto de Mário Cláudio se institui articulando 

gêneros literários em torno de uma oposição verdade/invenção. Esse álibi 

genológico - uma hesitação entre ficção, diário e biografia - acentuaria no texto o 

mecanismo de auto-referencialidade, criando “nas relações entre os vários planos 

narrativos, imagens de mise-en-abyme - que, como se sabe, é a forma mais perfeita 

(e, simultaneamente, mais inverossímil)” de autonímia.  

Para a autora, há em Amadeo uma forma muito sutil de alteridade, uma vez 

que as relações entre escrita e existência não são de identidade, “mas de captação 

adequada de mecanismos em si diferenciados”. 

 

Por outro lado, a própria diferenciação dos registros narrativos, de acordo 
com os vários planos da escrita do texto e com vários registos genológicos 
adoptados faz desenrolar o romance como a aventura do encontro do herói 
que, em vez de se transformar, deforma o texto, ou melhor, busca, sem 
encontrar a sua forma. O Grande Outro é aqui o ser enquanto modelo 
previsível (mas impossível) de reconstituição existencial em termos literários 
e a sua inapreensão, em vez de reforçar a instância subjectiva (como 
acontece em José Saramago, que assume a importância totalizante do 
narrador), quebra-a, estilhaça-a na impossibilidade de emergência de um 
sujeito central e recolector de várias direções textuais que o romance 
possibilitou. (SEIXO, 1986, p. 25).  

 

Localizadas temporalmente nas décadas que encerram o século XIX e abrem 

o século XX, as três biografias que compõem a Trilogia da mão apresentam, 

enfaticamente, relatos e descrições que circunstanciam a época e o entorno social 

em que se deu a vida dos biografados. Como já foi citado neste estudo, Mário 

Cláudio faz da Trilogia uma oportunidade para lançar um olhar sobre a sociedade 

portuguesa ao biografar três personagens de distintos estratos sociais portugueses 

em um momento ímpar que foi a virada do século XX. E pode, por isso mesmo, 

espelhar ricamente alguns dos hábitos, crenças, comportamentos da vida 

portuguesa, mais precisamente da cultura nortenha de Portugal, na virada do século, 

sejam aqueles das camadas mais populares, expressos em Rosa, seja da classe 
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média e mais abastada, espelhados através dos textos de Guilhermina e Amadeo. 

As curtas passagens a seguir exemplificam essa preocupação do autor, como se 

pode observar em e Amadeo: 

 
 
Anualmente, a partir de mil novecentos e nove, Sergei Diaghleve e sua 
trupe apeavam-se em Paris., fazendo deflagrar um humor gentilíssimo entre 
os desavindos, nem todos habilitados a pagar o bilhete do ingresso ao  << 
Thêatre du Chatelet>>. Eram de suprema frescura as cores que os eslavos 
traziam, tagarelando pela Rue de Rivoli, reanimando a dialéctica do amor 
que se julgara extinta pela reforma das derradeiras dançarinas de can-can, 
improvisando numa ceia do restaurante da esquina o sucesso do << 
Spectro de la Rose>> ou de <<L’Aprés-Midi d’un Faune>>. De toda a 
tournée ficava uma saudade a que se encostava o coração,[...] 
(CLÁUDIO,1986a, p. 69). 

  

Em Guilhermina: 

 
Não sabe o que fazer do seu tempo, até que à subversão se decide, nessa 
tropa-fandanga introduzindo, de banqueiros altissonantes, mulheres 
ministeriais que de aquistas se mascaram para um crapeau depois das 
quatro, o estonteamento folgado. Provoca para o golfe este e aquele, um 
pianista instiga ao fox-trot, percorre à meia-noite o Vale dos Fetos, com o 
plenilúnio lá em cima, meio triste, destrambelhada.(CLÁUDIO, 1986b, p. 
74). 

 

E em Rosa: 

Explicara-lhe a mãe que, receosa dos perigos do parto em que a daria, 
resolvera baptizá-la à meia-noite.. Pela calada, era lua-nova de Maio, fina e 
resplandecente, ainda em seu pálio estrelado, encaminhara-se para o rio, 
na companhia de um irmão de seu homem. Avançara até meio da ponte, 
retirara um balde bem cheio, pusera-se a aguardar o primeiro que 
transitasse. [...] Rogaram-lhe então que ministrasse o baptismo àquela 
criança que estava na barriga, ao que se negou, primeiro, e o que 
ameaçado de morte, todavia, acedeu em fazer. Plantar-lhe-ia Rosa ou 
Antônio, apagou a beata, mergulhou os dedos na água do balde, fez com 
eles o sinal-da-cruz sobre o seio maternal.E um arrepio imenssíssimo 
percorreu a grávida, nessa altura, enquanto fugiam os diabos, à desfilada, 
pelas margens a ganir e a uivar, a estraçalhar a ramaria, em sua doideira. 
(CLÁUDIO, 1988, p. 18).    

     
As biografias que compõem a Trilogia acabam por revelar, assim, como que, 

apesar da simultaneidade dessas vidas, encontravam-se os biografados em 

circunstância abismal, no que diz respeito as suas condições concretas de vida e a 

relação desses com a arte e o conhecimento. Amadeo pôde, mesmo que quase 

como uma leve degustação - em função de sua morte precoce - provar um pouco do 

Modernismo, Guilhermina e Rosa mostraram ser, cada uma a sua maneira, figuras 

que se destacaram entre as mulheres de sua época por uma certa ‘ousadia’ e forma 
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de enfrentamento da vida. De um lado, a virtuose Guilhermina que fazia pouco das 

convenções sociais e de certo moralismo que muito a incomodava. A violoncelista 

parecia detestar que lhe ditassem comportamentos e formas de agir. Do outro, 

Rosa, mesmo tão tocada pelas intensas e mágicas crendices com que 

mitologicamente se relacionava com o mundo, mostrou, em diversas situações, ser 

uma mulher literal e teluricamente com os pés no chão - situação, aliás, que tanto 

lhe agradava, como descreve Mário Cláudio - e, principalmente, crítica ao mundo 

real em que estava inserida. 

O autodidatismo parece ser também uma característica comum aos três 

biografados. Amadeo, Guilhermina e Rosa tiveram pouca formação específica para 

o exercício de sua arte. Amadeo, cabe lembrar, iniciou em Lisboa estudos de 

Arquitetura, que logo abandonou, indo para Paris, onde passou, inicialmente, a se 

aventurar pelas caricaturas e outros rabiscos. Guilhermina, que apenas na 

adolescência iniciou efetivos estudos de música - já que até então estudava 

somente com o pai. E, por último, Rosa, seja a melhor expressão dessa 

‘potencialidade autodidata’ que muitos nortistas portugueses acreditam e gostam de 

creditar a uma herança celta. 

 

 

3.4 Rosa: a emergência do mito 

 

 

 Entre os diversos aspectos que se pode perceber da biografia de Rosa, além, 

claro, da força em si da personagem, pode-se destacar como a narrativa acerca da 

vida da ceramista alimenta e retroalimenta o imaginário e a representação social da 

mulher portuguesa, do povo que sofre, mas que enfrenta com muita altivez as 

intempéries da vida. Como também é Rosa produto e agente de uma cultura 

baseada na oralidade e em crendices, imaginações e explicações míticas para todo 

e qualquer fenômeno do mundo: desde as pequenas tragédias pessoais, doenças e 

suas curas, e até fenômenos naturais como a chuva, a seca, a chegada da noite. 

Crendices muitas delas herdadas de povos outros que, eventualmente, dominaram a 

Europa nela estiveram. A força do mito em Rosa é pulsante. A proprietária da 

pequena quitanda que em socorro das mulheres grávidas em difícil situação 
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arrancava-lhe os filhos, “tecedeira dos anjos das outras.” (CLÁUDIO,1988,p.18); os 

pequenos diabos gregos que fazem queimar e estragar a cerâmica, de como Rosa 

tornou-se a ‘eleita’ para se tornar a melhor oleira entre os seus - narrativas míticas 

que têm tal força dentro da biografia que se poderia dizer que Rosa tornou-se, antes, 

um relato de memória, em que o que se oferece ao leitor é uma relação mítica do 

homem com a natureza, com o mundo. De como tradições e sua sobrevivência pela 

oralidade caminham pelos tempos, fazendo sobreviver, mesmo às portas do século 

XX, hábitos e crendices de um Portugal também medieval, como na passagem a 

seguir: 

      

Diziam as gentes, por esse tempo, que se achava sujeita a olaria às malas-
artes de três diabos frenéticos. Ancestrais amigos de Atena, criadora da 
roda e fabricante de vasos, rompiam aos saltos, pelas oficinas, a escacar as 
fornadas, a alterar a cozedura, a fazer tremelicar o traço do pintor. 
Chamavam-se Syntrips e Sabaktés e Smaragos, e apareciam, de olhitos 
amarelos, espertíssimos como duas brasas, e giravam, num corropio, todos 
de pêlo mui negro, em suas nádegas de calvície repelente. Urgia esconjurá-
los, portanto, com uma prece velha, ordenando-lhes o retorno à argila 
donde haviam escapado, submetê-los à quietação. (CLÁUDIO, 1988, p.24). 

 

Outro aspecto ressaltado por Mário Cláudio em Rosa são os descaminhos, na 

passagem do século XIX para o século XX, da elite portuguesa na relação com 

manifestações da cultura popular de Portugal. Em Rosa, Mário Cláudio faz 

referência ao episódio de que a história da cultura portuguesa registrou, no período, 

o assédio dos chamados “etnógrafos espontâneos” às tradições do país, em que o 

camponês foi visto como uma espécie de primitivo moderno. Nos primeiros anos do 

século XX, esta etnografia denominada espontânea deslocou-se do campo do 

trabalho, das roupas e das habitações para o campo artístico, com atenção 

concentrada nas músicas e as peças plásticas como a olaria, pinturas etc.  

       

Nesses meados dessa incômoda década de sessenta, percebia-se bem que 
de nenhuma forma a atingiria a instrumentalização do talento, programada 
da direita e da esquerda, com desiguais recursos de eficácia. Mas vieram 
muitos, uma vez conhecida essa ressurreição da curiosidade na obra da 
mulher, que em mim se operara, trazer-me descosidos sucessos e 
fragmentárias reminiscências, quase infalivelmente temperados pelo tom 
fescenino. Era o compromisso que assumia com quem lhe pedira uma 
estátua para o jardim, << Deixe, que lhe hei-de fazer um moço com a pila 
bem arrebitada>>, ou a caracterização daquele grupo que a chamava << A 
Padeira de Aljubarrota>>, que ela descrevia << a foder os franceses, no 
meio do forno>>. Situar o significado de tudo isso, no acervo de factos que 
me punham diante dos olhos, eis ao que nunca me abalancei, cortando 
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aqui, justapondo além, realizando a decantada colagem do escritor 
proverbial. (CLÁUDIO, 1988, p.118). 

      

Talvez com menos intensidade e sofisticação no uso do recurso do que em 

Amadeo, também em Rosa o biógrafo utiliza, como fonte para sua própria escrita, a 

descrição de peças produzidas pela louceira. As descrições se referem, muitas 

vezes, a peças que não foram mostradas na edição aqui analisada. Apresentamos, 

no quadro a seguir, as associações que consideramos pertinentes entre as 

fotografias de peças em barro e cerâmica apresentadas em Rosa (CLÁUDIO, 1988, 

p. 73-92) e as passagens selecionadas da mesma obra. 

 

 Ilustração Representação no texto em Rosa  

Santa Bárbara (p.75) Era a bonecada expedida antecipadamente, com 
variadas precauções de segurança, o que jamais 
obstava, ao ser desembrulhada, a que se 
revelassem umas tantas mazelas, teta de cabra 
prenhe ou torre de Santa Bárbara que se 
encanassem [...]. (p.110).  

Bicho feroz (p. 76,77)  
Carraço (p. 86)  
São Pedro – (p.88) 
 

 

E cantarolava, a imaginar as criaturas que 
fabricaria, uma princesa real, dessas que se 
penteiam com longuíssimas unhas de ouro, um 
bicho feroz e um carraço, um São Pedro de 
chave empunhada, com a auréola encaixada na 
cabeçorra esferóide. (p. 15).   

Cabeçudo (p.80) Um cabeçudo  dos grandes custava, por então, 
cinco mil réis. Apresentava-se de casaca azul e 
pantalonas encarnadas, tola redonda e luzidia, 
onde se haviam riscado os cordões das 
melenas(p.71). 

Macaco -  (p.83) Aquele macaco verde, com um resto da corrente 
do cativeiro, desabadamente chora sua condição 
de presidiário. Expia tropelias inenarráveis, a de 
ter quebrado o braço de uma cadeira, a de haver 
estalado o vidro de um oratório [...] (p.49). 

Poeta de Leça ( 79,84) Aqui tem, senhor, o Poeta de Leça, custou-me 
muito a engendrar, mas olhe que ficou tal e qual. 
E eis que nos surpreendia aquele sujeito, em 
meco, conhecido de ginjeira, com uma pasta de 
guardar as produções,um guarda-chuva para a 
eventualidade, o cachimbo volumoso, por fim, 
que extraía dos maxilares, com intuito de 
vocalizar, pianíssimo, pianíssimo, o <<Va, 
pensiero>> (p.103).   

Padeira de Aljubarrota (p.87) Era o compromisso que assumia com quem lhe 
pedira uma estátua para o jardim, << Deixe, que 
lhe hei-de fazer um moço com a pila bem 
arrebitada>>, ou a caracterização daquele grupo 
que a chamava << A Padeira de Aljubarrota>>, 
que ela descrevia << a foder os franceses, no 
meio do forno>>. (p.119)  
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Menina-dos-pombos (p.78) Obtinha uma cachopa arrebicada, a apertar suas 
aves fofas, de vestia larga e comprida, cuja roda 
apanhava, cautelosa e grácil, de cada vez que 
pulava sobre algum barranco. (p.95).  

 
Quadro 1  Traduções textuais das ilustrações em Rosa  

 
Em Rosa, como também se pode perceber o trabalho artístico da biografada, 

suas peças de barro e cerâmica, alimentam a narrativa. E nesta se inserem não 

apenas como descrição, mas, muitas vezes, dessas figuras se utiliza Mário Cláudio 

para, como fará também em Amadeo (ver Quadro 2), explorá-los imaginativamente, 

associando a eles pretensos movimentos e ações. 

Há notadamente em Rosa, enfim, uma tendência de Mário Cláudio em 

valorizar na biografada a imagem de uma mulher espontânea, crítica, irônica e muito 

crente dos mistérios deste e de outros mundos. Para o biógrafo, Rosa não escondia 

certo desprezo pelo marido, mas, mesmo assim, não pensava duas vezes em 

atracar-se numa luta corporal para defendê-lo, “menos por amor conjugal que por 

atestado de suas prerrogativas”. Diante da dificuldade de conciliar a vida doméstica 

com a de louceira, a distância de seus bonecos e da argila de onde eles brotavam, 

imposta pelas obrigações do lar, lhe deixava incompleta. Tentou, do seu jeito, ser 

boa mãe e do marido Antônio, como esposa de um marido inútil e beberrão, “nada 

mais desejava que não fosse a essencialidade do matrimônio”, pois era um sujeito a 

quem não importava “o projecto de persistir, conformado com essa sorte que 

envolve a desistência da terra e do numerário”. Viúva, Rosa “como quem operasse 

uma limpeza, enterrara o esposo” e entregou-se, a partir, daí, a sua produção de 

bonecos, pois como destaca o texto de Mário Cláudio, Rosa parecia se encontrar 

mesmo era no seu trabalho de imaginar e criar os mais diferentes “entes” de barro: 

 

Formava-se o Universo dos gestos que executava, conferia o resultado que 
deles obtinha, com as rugas todas numa crispação. E a paz a tomava, 
porque não conhecia o parto dos artistas em pecado que, na proximidade 
de tudo, não sabem adestrar a natureza que têm. Na serenidade de seu 
ofício esquecido vivia Rosa, portanto, a desempenhá-lo em si mesma, sem 
mais, apta a ser-se em tudo quanto a perfizesse. E nunca a oleira se 
divorciava do quanto que de si mesma se libertava, completa no trabalho 
em que, ela também, no grande barro se via moldada. (CLÁUDIO,1988, p. 
25). 

       

Surge, assim, do que se diz ser um conjunto de notas e transcrições de 

gravações em fitas magnéticas, uma personagem contundente. Da menina 
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espevitada à artesã que, mesmo idosa, não mede o que fala e não tem por 

autoridades o menor respeito, Mário Cláudio, compõe de um romance estilhaçado 

uma personagem em sua inteireza. É o que talvez se tente mostrar neste excerto em 

que se relata a morte da oleira, nessa ponte que tenta ligar infância e finitude: 

 

Desafogavam-lhe o rosto do lenço negro que, desde que adoecera, lhe 
cobria a cabeça. A boca era uma reentrância, com as rugas à volta, como 
um feixe de sombras. Juncavam o soalho objetos díspares, uma certa 
malga esbranquiçada, com os restos da canja, um banquinho perneta, 
sobre o qual se abandonara o xaile de franjas desfiadas. E a cama era um 
monte de cobertores de papa, porque fazia muito frio, para ela, sobretudo 
que ia entrar no desfiladeiro das intempéries. Um estertor se lhe escapava 
das narinas afiladas que, em sua pele transparente, latejavam de leve. Do 
fundo dos dias via-se, aos tropeções, na cola das saias da mãe, por um 
arrebol de domingo romeiro, com os pés desabituados das chanquinhas que 
o padrinho lhe dera. Uma lavandisca adejava, lampeira, nas bordas do 
atalho por onde iam, marchava diante delas, depois no passito regular e 
senhoril. Era tal e qual o assobio que a fascinara, a chilrear lindamente, de 
dentro do papo nédio, pincelando a cor-de-rosa e a azulão. Dotara-o de vida 
o Menino, ao pássaro, e já ia fabricando outros, parecidos com essa 
lavandisca, a qual, de agradecida, se afirmava ter apagado, com o rabo, as 
pegadas do burrico em que se pisgavam. E conseguia diferencia-los, lá à 
frente, à Senhora, com o Filho, assentado na garupa do animal, mais a São 
José que, ao lado, truque-que-truque, seguia a guia-los. E um grande vento 
lhes enfunava os mantos de rico estofo, cantava e ria o pequerrucho, a 
apertar uma maçãzinha de ouro. que Tinha Rosa os cabelos de prata 
humedecidos, sobre a testa, aderidos às fontes, por efeito da pressão do tal 
lenço que lhe haviam retirado. Se abrisse os olhos alcançaria, para além da 
vidraça estalada, as ramas de um pinheiro esguio, com uma nuvem que se 
diria ter ficado preso em suas agulhas. Mas era atrás da mãe que 
continuava, perdera o traço da lavandisca, ouviam-se os foguetes das 
Cruzes.  (CLÁUDIO, 1988, p.115). 

 

 

3.5 Guilhermina: paixão e virtuose 

 

 

O pesado violoncelo apoiado entre as coxas - assim como o tocavam os 

homens, e nunca as moças e senhoras musicistas - tornou-se logo o cartão de 

visitas de Guilhermina Suggia. Entre as imagens descritas da violoncelista na 

biografia de Mário Cláudio, talvez seja essa a que mais se destaque - a de desapego 

a convenções e pudismos. Mulher insubmissa, Guilhermina saiu do primeiro 

casamento por percebê-lo mais como um rivalizado dueto entre dois instrumentistas 

do que propriamente uma relação. Mais, não suportou a tentativa de Pablo Casals 

de dominá-la. Casou-se pela segunda vez, agora com o Dr. José Carteado Mena - 
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“um homem que nada lhe exigia”. E Guilhermina podia continuar, por assim dizer, 

com suas românticas aventuras. Como bem parece caber à postura narrativa que 

adota Mário Cláudio, vale registrar que somente por uma vez, no momento de sua 

apresentação na trama, o marido de Guilhermina será identificado precisamente 

pelo nome. Daí para frente, o narrador se referirá a ele apenas como “Dr.”, 

explicitando, certamente, menosprezo pela figura do homem com quem a musicista 

se casa.  

O forte apoio que recebeu desde criança do pai nem de longe podia ser 

comparado ao tímido interesse que lhe demonstrava a mãe Elisa - que lhe era 

bastante crítica nas pequenas coisas e na sua própria forma de ser e agir. A mãe, 

sugestão que emerge da leitura de Guilhermina, mais próxima era da filha Virgínia, 

“menos entregue a reptos de sumptuária rainha, bem mais atenta a miúdos 

cuidados.” (CLÁUDIO,1986b, p.12). Virgínia detinha grande domínio técnico dos 

teclados, mas sem a expressividade e intensidade artística da irmã, de quem era 

parceira desde a infância.  

A Guilhermina que se apreende da biografia assinada por Mário Cláudio mais 

se aproxima de uma mulher vital, impulsiva, de forte temperamento - como 

temperamental considerava ela o seu próprio violoncelo, um instrumento de 

“caprichos inesperados.” (CLÁUDIO,1986b, p.16), crítica aos costumes e valores de 

sua época e que muitas vezes se via na encruzilhada entre a satisfação dos seus 

desejos e que dela amigos e, principalmente, a família esperavam em termos de 

uma retidão moral, incomodada, ela própria, com a agitada vida que o exercício da 

arte dela exigia: 

 

Outra vez, pelo Ano Novo é que a ruptura seria. Indignada, recolhera-se ao 
canto de um restautarante do Boul’Mich, numa consciência de transgressão 
que nenhuma falta profissional descolorava, que a precisão, ao invés, lhe 
conferia dos desiderados que amparam a vida. Pouco lhe importava que se 
agitasse Pablo, estonteado na sublevação que contra seu jogo palpava, 
vasculhando gavetas pelo amor de se vingar, revolvendo papeletes e 
bâtons. [...] E tudo se apaziguava, enquanto do globo de ponche se ia 
servindo, fazendo tilintar o bracelete em sua deslocação. <<Não há quem 
sobreviva aos outros>>, concluíra, recordando esses que quantos que por 
Paris divulgavam questiúnculas do casal, mal ou bem argüiam o catalão de 
lhe seqüestrar os violoncelos, os vibrados de um e outro comparavam, em 
desprimor de quem fosse menos querido. Aflorava-lhe à memória certa 
cena de gritos, com o homem em fúria se lhe lançando contra a grenha 
imensa.(CLÁUDIO,1986b, p.39-40). 
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[...] 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. [...] Ela, que jamais, até á pouco, a atenção descera 
a rapazinhos, acompanha agora esse mancebo alemão, que faz 
temporadas em Capri, tem os lábios transparentes como o gomo de alguns 
frutos. Leviano, mas musical, ei-lo que uma canção trauteia de Reynaldo 
Hahn, enquanto a concertista conduz em seu Labuire de pára-lamas 
reluzentes, que ao desenhar uma curva cerradíssima, fora em Lausanne, 
nevava, alacremente despede contra a vitrine de um pasteleiro. (CLÁUDIO, 
1986b, p.84-85). 

 

Institui-se, assim, a personagem Guilhermina, entre consistentes 

demonstrações de elevada e cativante arte musical, um apimentadíssimo 

temperamento pessoal e arroubos de uma pulsão erótico-romântica, tensionados 

pelo desejo pessoal de uma “vida serena e de tranqüilidade”, na casa do Porto, 

como se diz acima, onde “melhor se entenderá no que é de estatuto fundeado na 

norma e  em seu cumprimento”. Mas, note-se, que trata-se de percepções possíveis 

(assim como nas duas outras biografias da Trilogia) a partir apenas dos fragmentos, 

recortes, sugestões de cenas e movimentos que compõem o livro. Escapa Mário 

Cláudio a adjetivações, formulações de uma “unidade identitária” da personagem, 

indexações e rotulações, pré-concebendo ao leitor uma imagem, um conceito a 

respeito da violoncelista biografada. Pelo contrário, em passagens como esta 

anterior, ocupa-se Mário Cláudio em ressaltar os sentimentos angustiantes e 

contraditórios de Guilhermina. Ou como, pelo menos, imaginou Mário Cláudio. 

Em Guilhermina, como foi para Amadeo, a observação de como a guerra, no 

caso a Primeira Guerra Mundial, interferiu de maneira decisiva na vida pessoal e 

coletiva. Se Amadeo optou por regressar a Portugal e recolher-se com sua pintura 

em Amarante, Guilhermina permanece no exterior, mas também recolhida, na 

“melancólica Brive”, lamentando-se dos impedimentos impostos pelo conflito 

internacional, “foragida, entre arcas-de-porão e móveis enfardados, com a mãe, a 

irmã, o cunhado Leon.” (CLÁUDIO, 1986b, p. 46). 

A descrição do momento da morte de Guilhermina é intensamente poética. 

Para morrer, pede que lhe deitem ao lado, na cama, seu mais efetivo e verdadeiro 

companheiro, o violoncelo. Fez questão de ver aberto um champagne e, pela última 

vez, morreu dedilhando, no lençol, os compassos de uma bourrée de Bach. 

 

Sobre mim, porém, é que a fronte reclina, a velha cabeleira docilmente se 
aparta. Por ela fiz repicar os sinos do Porto, os de São Francisco e os de 
São Nicolau, passarei nas avenidas de Neuille, a um portão iluminado me 
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quedando, ao Tamisa fui descendo, com Outubro vergastando os 
castanheiros. Ao fim, como dantes, a entrevejo, no desvairado fato de 
amêndoas escarlates, quando me trava do braço e me leva através dos 
convidados, ao ouvido, num murmúrio, me segreda ‘acha que vai o 
embaixador gostar do meu vestido?’ (CLÁUDIO, 1986b, p.116). 

 

 

 

3.6 Amadeo: a busca de si e do tempo perdido 

 

 

“O camaleão de Amarante” é como se refere ao pintor uma das biografias 

sobre Amadeo de Souza-Cardoso. E, para muitos, a busca e, mais até, a falta de um 

estilo pautaram a trajetória artística de Amadeo. Em Amadeo, Mário Cláudio não 

sintetiza a questão. Pelo contrário, cuida o autor de fazer com que, no transcorrer da 

narrativa, os caminhos e descaminhos do pintor em busca de sua arte surjam dos 

aspectos da vida de Amadeo que ali são relatados. Cabe ao leitor, e só a ele, essa 

percepção que é, no máximo, sugerida por Mário Cláudio, como na referência à 

pintura “Auto-retrato” (ver neste capítulo). 

Em sua terceira edição, ainda pela Casa da Moeda/Imprensa Nacional, 

datada de 1986 (Mário Cláudio passou a publicar pela Editora Dom Quixote a partir 

de 1993), Amadeo traz fotografias do pintor quando criança, jovem e já adulto, 

pouco antes de sua morte prematura, aos 30 anos. O livro apresenta também 

fotografias de parentes e amigos do pintor. Merecem destaque, no entanto, os 

desenhos e, principalmente, as pinturas selecionadas para a edição.  

No caso das pinturas indicadas abaixo, todas receberam citação no correr do 

texto biográfico. A leitura cuidadosa do texto pode apontar a referência a outras 

pinturas como a Marina de Pont-l´Abée, Os Cavaleiros que não são apresentadas 

nesta edição. Importa, no entanto, é refletir sobre como Mário Cláudio se utiliza das 

obras e, a partir delas, busca perspectivas que se integram à narrativa sobre a vida 

de Amadeo. E não faz o autor apenas delas menção, mas procura integrar as cores 

das pinturas futuristas a esse mosaico biográfico que tece Mário Cláudio. Tenta, 

ainda, escapar da armadilha -que em nada estaria em sintonia com a proposta da 

narrativa biográfica - de se utilizar das pinturas para estabelecer, por meio delas, 

uma crítica de arte, qualificando ou enquadrando a trajetória artística do pintor. Pelo 

contrário, mesmo nos casos em que a referência às obras é feita explicitamente, a 
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narrativa faz delas objeto e recurso de envolvente fluidez literária, não produzindo 

para o leitor nenhuma ruptura na narrativa que, até poucas linhas atrás, se dedicava 

a relatar aspectos da vida de Amadeo. 

A partir de nossa leitura, essa foi a relação percebida entre o texto e as 

pinturas presentes nesta 3ª. Edição de Amadeo (1986a). 

 

  Pintura 24 Representação no texto de Amadeo  

Paisagem Belleuve -
1910  

Há então casais corridos por arvoredos, manchas de verde que 
descansam para que se estendam de alto a baixo as mortalhas da 
caliça. E a folhagem se destaca num vapor muito denso, mas não 
é a impressão que se trata, do concreto apenas do conceito 
dela.Acrescentam-se corgos de frescura por onde se passa 
rebentado de lidas, e é uma espessa tonalidade formando um 
depósito no fundo do ouvido. Em tal cegueira de direcções, tudo é 
possível. E sobre si mesmas se fecham as cores, incansáveis 
ventarolas. 
 

Casa de Manhufe 
1911-1912  

A Casa é uma teoria volumétrica, por entre a vegetação, maior do 
que todo o Mundo, impossível de arrumar. Por torres e telhados se 
levanta, paredes de cal alternando com panos de muralha. (p. 11) 
  

Cozinha da Casa de 
Manhufe -1913  

Reconhecerá isto Amadeo quando pinta a <<Cozinha da Casa de 
Manhufe>>.[...] . O ocre terno do reboco, que o castanho húmido 
das madeiras povoa de uma confidência temperada de seriedade, 
a negra crosta dos potes de três pés, onde se confeccionam 
riquíssimas substâncias ora gomosas ora enxutas, ora papudas 
ora rechinantes de gordura que a si mesma rapidamente se come, 
tudo faz parte desta geografia vital. (p.62) 
 

Procissão do Corpus 
Christi, em Amarante 
1913  

Assim era na vila de Amarante e seus arredores, com uma 
economia gizada para a utilização qualitativa do talento e da 
frugalidade. O Diabo e a Diaba, negros de piche, escapavam-se 
sazonalmente de suas grutas oleosas que os tições acendiam de 
um bronze avermelhado.Saracoteavam pelas ruas, a todos se 
pedindo que os seguissem em cortejo, para que pudessem voltar 
enfim a suas furnas secretas, os trabalhos e os dias se 
retomassem com acerto. (p.67). 
 

Auto-retrato - 1914  O auto-retrato como pedinte é uma mentira infame. Esse enjeitado 
dos trilhos rurais, da ralé dos que se quedam lamuriando um 
padre-nosso às terças-feiras, por detrás das grades do portão, eis 
o que nunca Amadeo se quis. Um pintor assim, que de todas as 
poses selecionou a sua como mais convincente, não conseguirá 
transferir-se, nem por pose, a esse pobre diabo cinzento e verde, 
de camisa engoleirada e cozida de suores, onde as pulgas 
deixaram um picotado de caganitas.(p.105). 
 

Oceano Vermelhão 
Azul Cabeça Azul -
1915  
 
 
 
 

Máscaras como esta, de <<Oceano Vermelhão Azul Cabeça 
Azul>>, de mil novecentos e quinze, presidiram a rituais de que 
sugaram a magnética pulsação, dádivas de pomos fermentados e 
cordeiros sacramentais que neles acabaria por se reflectir. O mar 
é todavia a divindade perfeita, com sua face impalpável e 
desmedida onde o disco solar vai crescer. E às funduras nenhum 
eco chega, nela moram só as promessas incumpridas. (p.95). 
 

                                                 
24 (As páginas das ilustrações não têm numeração. Mas estão, seguidas, a partir da página 80 da edição 
referenciada.) 
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Expositions Mouvantes 
Corporation Nouvelle -
1915  

<<La Coporation Nouvelle>> ficaria vago lugar de conversação, 
empenhamento e troca, espécie de cortes-de-amor dos acossados 
da peste, que sempre aparecem como primeira iluminura de certas 
obras antigas. Ser membro dela corresponderia a adiar o fim, 
como quando juramos preparar a circum-navegação a bordo de 
um veleiro, ou nos comprometemos a estudar em toda a minúcia 
as óperas de Meyerbeer. O que releva é o que denomina            
<< fúria>> ou << ardência>> que no puro facto de existir tem a 
corporação assegurado um público e a eficácia bastante a 
sobreviver. (p.100).. 
 
 

Pintura -1917  
Entrada -1917  

Sobe-se aos grandes patamares de mil novecentos e dezessete, 
<<Entrada>> e <<Pintura>> com a magna serenidade da quase 
perfeição. Sinal disso é a assinatura da conquista por um carimbo 
de mester oficializado, no que deságuam variados tentames da 
firma que se demanda. Arrumam-se em distintivos as certezas, 
peras ou aracnídeos, cigarros ou espelhinhos de bolso, siglas de 
um pacto com a criação. E a paz se espraia por lâminas de tinta 
rugosa, madeiros de instrumentos de corda, verberações do giz ao 
giz sobreposto. Descalçadas, desenham as letras o rótulo da 
verdade total, e nada falta senão o repouso, nada existe, nem o 
sofrimento nem o prazer, nem o instinto de articular palavras, que 
é por si só alfabeto a interpretar. Agora, com a guerra atingindo o 
auge, vai o ano chegar a seu termo. (p.107). 

 

Quadro 2   Traduções textuais de pinturas em Amadeo  

 

Corroborando a perspectiva de que a Trilogia é uma obra de uma narrativa 

marcadamente literária e plurissignificativa, cabe observar que, de modos distintos, 

utiliza-se Mário Cláudio das referências às pinturas de Amadeo de Souza-Cardoso. 

Se na referência a pinturas como Entrada e Pintura, ambas de 1917, já no ano 

anterior da morte do artista, Mário Cláudio trata direta e objetivamente das telas, 

comentando-as e situando-as em relação à trajetória artística de Amadeo, em outras 

citações de telas a estratégia é bem distinta. Ao referir-se a Procissão de Corpus 

Christi em Amarante, a narrativa parece detalhar, na verdade, o próprio evento 

religioso que se dá na cidade onde viveu Amadeo. Assim também se dá quando 

Cláudio se vale da descrição da Casa do Manhufe para abrir o livro ou, mais ainda, 

na preciosa descrição que faz a partir da tela Paisagem Belleuve, se não a primeira, 

uma das primeiras da fase menos amadora de Amadeo, produzida no atelier da Cité 

Falguière, onde trabalhava ao lado de Modigliani. A descrição da tela (p. 60) corre 

em meio à narrativa que dava conta de sua recente visita a Manhufe. O texto, em 

passagens como esta, parece ganhar um aspecto labiríntico. A Trilogia da mão, de 

Mário Cláudio, apresenta-se, em muitos momentos, como um jogo de muitas 

chaves, sendo que muitas delas não abrem às diversas fechaduras que se insinuam 

ao leitor, e que, muitas vezes, sequer fechaduras realmente o são. 
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A maneira como se vai tecendo a narrativa sobre a vida de Amadeo, de algum 

modo, explicita o entendimento de Mário Cláudio e as essenciais questões que a 

própria narrativa enceta sobre a (im)possibilidade de biografar. Aliás, como já 

assinalamos, das três biografias da Trilogia, é em Amadeo que mais aparecem 

apontamentos sobre o exercício biográfico, fazendo que este seja recorrente - em 

diálogos que nunca se efetivam - das diversas vozes narrativas que compõem a 

parte ficcional do livro. No caso das referências às pinturas de Amadeo, talvez a 

passagem em que isso se evidencie seja a forma como o texto incorpora a pintura 

“Auto-retrato”, de 1914.  

 “O auto-retrato como pedinte é uma mentira infame.” (CLÁUDIO, 1986a, 

p.105), denuncia-se na narrativa. O retrato, em tons escuros, mostra um homem 

adulto, com gorro e roupas maltrapilhas e, na visão de Mário Cláudio, “cozida de 

suores”.  O texto faz a descrição do retratado como um “pobre-diabo cinzento e 

verde”, “pobretanas” e “mendigo”.  Uma visão construída que, radicalmente, 

contrasta com o Amadeo que é apresentado ao leitor durante o percurso biográfico. 

Em oposição ao “pobretanas” e “enjeitado dos trilhos rurais”, o Amadeo que emerge 

da biografia aqui em análise é um homem orgulhoso, uma forte, apesar de 

dissimulada, aspiração de reconhecimento ao seu talento, e consciente da sua 

condição social e financeira.   

 Mas é prudente, antes, tentarmos avançar nessa “entre-visão” de Mário 

Cláudio sobre Amadeo e o que do auto-retrato afirma o biógrafo. Partindo da 

sentença que faz o autor sobre a “visão de si” que registra Amadeo, Mário Cláudio 

avança em tecer impressões que possui sobre o pintor. Por toda a biografia, sem 

enquadramentos sintéticos e exatamente explícitos, mas por meio de rápidos e 

esparsos comentários a respeito do biografado, vai traçando Mário Cláudio o retrato 

de um jovem aristocrático, arrogante, buon vivant e sem o menor incômodo em viver 

exclusivamente às custas da família em Paris, onde não escondia o desprezo pelos 

compatriotas.  

Paris mais e mais se lhe distanciava das coutadas de Manhufe, se 
corrompia numa cidade enorme onde à sinceridade repugnava matricular-
se. Havia a sua arte, é certo, que dela apenas se esperava a cura, mas era 
pouco para quem ardia no cio de si mesmo, aspirava a deixar no vale-de-
lágrimas não apenas o padrão do que realizara, mas esse outro, inerigível, 
da essência que era. Ao nomear a <<colônia portuguesa>> não podia 
reprimir um esgar. Essa comunidade, doentiamente trucidada pela ânsia de 
se apaginar, era de algo como de elementos de sua guarda pretoriana que 
se formava. (CLÁUDIO, 1986a, p.54). 
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Ou ainda: 

 

Um pintor assim, que de todas as poses selecionou a sua como mais 
convincente, não conseguirá transferir-se, nem por pose, a esse pobre 
diabo cinzento e verde, de camisa engoleirada e cozida de suores, onde as 
pulgas deixaram um picotado de caganitas. (CLÁUDIO, 1986a, p.105). 

 

Apesar de não se referir diretamente a esse aspecto, Mário Cláudio não deixa 

de sugerir que, nos últimos anos de vida de Amadeo de Souza-Cardoso, o pintor, 

claro, sem sequer imaginar sua morte precoce, acelerou, inconscientemente, sua 

produção de quadros. Pouco antes de morrer, vitimado pela gripe espanhola em 

1918 - ano em que chegou ao fim a Primeira Guerra Mundial (voltaria ele para 

Paris?) - Amadeo dedicou-se intensamente à pintura e desta última fase saíram 

telas como Casita Clara, Paisagem etc. Mesmo com críticas à falta de uma linha e 

coerência estilística ao trabalho do pintor, os historiadores da arte não deixam de 

reconhecer nele uma rapidíssima evolução, principalmente nos seis últimos anos de 

vida do pintor.  
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A obra de Mário Cláudio : 

 

É autor de uma multifacetada obra que inclui poesias, dramaturgia, psicobiografias e 

romances. Os livros publicados pelo autor são as biografias Amadeo, Guilhermina e 

Rosa, reunidas na Trilogia da mão, em 1993. O escritor possui uma trilogia ficcional 

que reúne Ursamaior (2000), Orion (2003) e Gêmeos (2004). É autor também dos 

romances Tocata para dois clarins (1992), As batalhas do Caia (1995), O Pórtico da 

Glória (1997), Peregrinação de Barnabé das Índias (1998) e Camilo Broca (2005). 

Fazem parte ainda da obra de Mário Cláudio: Um verão assim (1974), As máscaras 

de sábado (1976), Damascena (1983), Improviso para duas estrelas de papel 

(1983), Das torres ao mar (1983), Duas  histórias do Porto (1986), A fuga para o 

Egito (1987), Olga e Cláudio (1988), A Quinta das Virtudes (1990), Meu Porto 

(2001), Triunfo do amor português (2004). Antologias de crônicas: O outro 

gênesis(1988) (antologia organizada por Paula Mourão) e Uma coroa de navios 

(1991) (antologia organizada por Laura Castro).  Publicou a coletânea de contos 

Itinerários e O anel de basalto e outras narrativas (2002) e Fotobiografia de Antônio 

Nobre (2001).  

Mário Cláudio é também autor das peças de teatro Noites de Anto (1988), A Ilha de 

Oriente (1989), Henriqueta Emília da Conceição (1997) e O Estranho caso da 

trapezista azul (1998). Além da prosa e dramaturgia, Mário Cláudio tem a seguinte 

obra poética: Ciclo de Cypris (1969), Sete Solstícios (1972), A Voz e as vozes 

(1977), Estâncias (1980), Terra Sigillata (1982) e Dois Equinócios (1996). Seus livros 

mais recentes são Júlio Pomar, um álbum de bichos (2007) e Boa noite, senhor 

Soares (2008).  
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4 RUY CASTRO E A CRENÇA NA REPOSIÇÃO DO REAL 

 

 

 
Em junho de 1968, ao olhar-se no espelho, Garrincha se via como os peixes 
deviam vê-lo: uma ampliação grotesca e deformada. Estava com doze 
quilos a mais, flácido, inchado, com bolsas empapuçadas sob o branco 
amarelado dos olhos. Dois vincos grossos que antes não existiam desciam 
agora de seu cenho e separavam o nariz e a boca do resto do rosto. O nariz 
também ficara mais grosso. Perdera o controle sobre a bebida - Elza tinha 
que viajar para fazer os shows e não podia ficar na sua marcação. Livre de 
vigilância, Garrincha bebia em casa nos três turnos e só saía do estupor 
alcoólico para fantasiar que ainda podia jogar profissionalmente.  (CASTRO, 
1995, p.374). 

 
 

O excerto acima abre o capítulo de número 18, “Sangue no asfalto”, do livro 

Estrela solitária: um brasileiro chamado Garrincha,  de autoria do biógrafo brasileiro 

Ruy Castro. A biografia sobre um dos maiores craques do futebol brasileiro tem seu 

texto reconhecido pela qualidade e força literária. A ingenuidade do menino pobre de 

Pau Grande, interior do Rio de Janeiro, as paixões e os dramas vividos por 

Garrincha que, rapidamente, caiu da ilusão da glória para o inferno da perseguição 

pública por parte de grupos moralistas e a rejeição social são apresentados em um 

texto sensível e envolvente. 

Autor de outras biografias importantes da literatura brasileira como O Anjo 

Pornográfico e Carmen, Ruy Castro é hoje um dos mais reconhecidos biógrafos do 

Brasil. Reconhece-se autor não apenas de biografias, mas, como ele mesmo 

denomina, de “livros históricos” como coletâneas de frases (Mau humor), perfis de 

personalidades de cinema, da música e da literatura americana (Saudades do 

século 20) e de cartas de Vinícius de Moraes (Querido Poeta).   

Das biografias escritas por Ruy Castro, Estrela Solitária: um brasileiro 

chamado Garrincha, O Anjo Pornográfico e Carmen: uma biografia têm em comum, 

claro,  além da notoriedade e uma vida, por assim dizer, atribulada dos biografados - 

o fato de estes terem marcado fortemente a vida cultural/social do país. Uma outra 

característica comum é o reconhecimento nestes biografados de traços de 

transgressão: o “atleta do povo”, um deus do futebol e demônio de pernas tortas que 

driblava a todos, menos seus mais básicos instintos como a pulsão sexual e o 

alcoolismo; o pornográfico e contraditoriamente moralista jornalista - ferino, genioso, 

quem sabe cruel, no trato e uso das palavras;  a super-estrela desejada, milionária, 
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mas que, mesmo tendo sido a artista mais bem paga dos Estados Unidos no início 

dos anos 40, tinha como maior sonho o de se tornar uma cuidadosa mãe e boa 

dona-de-casa. Carmen acabou se deixando tomar pelos soníferos e estimulantes, 

dos quais acabou tornando-se prisioneira e que tanto podem ter contribuído para o 

infarto fulminante que a levou à morte. 

Têm em comum também os três biografados - aliás, o que também é aspecto 

determinante na Trilogia da Mão, e salientado por Mário Cláudio (CLÁUDIO, 2008), 

o fato de eles serem autodidatas. Todos desenvolveram, a seu modo, dentro de 

seus limites e possibilidades, suas técnicas e estilos e desses fizeram a essência de 

sua vida. Garrincha e Rosa, Amadeo e Carmen, Nelson Rodrigues e Guilhermina 

podem, certamente, ser percebidos como expoentes nas atividades a que se 

dedicaram. Mais ainda, por inúmeras outras circunstâncias - comportamentos, 

idéias, atitudes, fatos  marcantes (ou as narrativas que ficaram a respeito desses) da 

trajetória de vida - obtiveram notoriedade na época em que viveram e tiveram sua 

inscrição na memória coletiva e na história das sociedades. Daí, a importância, 

também, em observar como as biografias propostas por esses dois autores dialogam 

com os imaginários e representações construídos ao longo do tempo a respeito 

dessas personagens.  

 O Anjo pornográfico, de 1992, inaugurou a obra biográfica de Ruy Castro. 

Depois, seguiram-se Estrela Solitária, de 1995 e Carmen, de 2005. Os três livros 

apresentam estrutura similar: os capítulos seguem uma ordem cronológica, ano a 

ano, ou em períodos de dois em dois ou três em três anos, na qual se apontam o 

que seriam os mais importantes e intensos momentos da vida do biografado. As 

leituras das biografias sobre Garrincha e Nelson Rodrigues nos levam a perceber a 

tessitura de um texto em que está bem mais presente o exercício literário - a opção, 

em várias passagens, pelo predomínio da função poética da linguagem. Figuras, 

metáforas, jogos de composição lingüística - um texto, digamos, mais aberto e 

permissivo à sugestão, com a busca de uma arquitetura de frases que também 

privilegiem a dimensão estética e plurissignificativa.  

 Em O Anjo Pornográfico, Ruy Castro alimenta a imagem que quer oferecer de 

Nelson Rodrigues com a pujança e ousadia discursivas dignas do pornográfico e 

fértil anjo do teatro e das letras, até por que, pode-se dizer, a pulsão de ambos em 

relação à escrita origina-se na mesma fonte: a de, cada um, a sua maneira, narrar a 
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vida como ela é. Ou foi. Ou melhor, como ela pode ter sido. Brinda-nos o biógrafo, 

em Estrela Solitária, com um texto repleto de dribles curtos, longos passes e pausas 

tão bruscas que quase fazem o leitor estatelar no chão, como o ponta brasileiro fazia 

com seus marcadores - principalmente aqueles mais rijos e rígidos. Mas, acima de 

tudo, a narrativa enfatiza a leveza e fragilidade do herói dos gramados chamado 

Garrincha - um verdadeiro artista da bola: extremamente sensível, criativo e dono de 

uma inigualável técnica. Temos, assim, um Nelson Rodrigues, com suas histórias de 

loucos amores, ciúmes, traições e crimes passionais e um Garrincha, que parece ter 

despertado a vocação e dom nacionais para o futebol-arte. Como eles, Carmen 

Miranda, a última das personalidades biografadas por Castro, também proporcionou 

alegria e, a seu modo, orgulho, ao povo brasileiro. Mas os trejeitos, riso fácil e 

permanente, a energia atômica, voz envolvente e passos de dança e requebrados 

desconcertantes de Carmen não exatamente serviram, nesta obra, de inspiração e 

orientação para a composição da estrutura narrativa da biografia da cantora. Pelo 

contrário, Carmen é densa, compacta, rija em seu percurso. Pouco ou quase nada 

deslizante no desfile de sua própria vida. Neste capítulo, procederemos à análise de 

três biografias de Ruy Castro: O Anjo Pornográfico, Estrela Solitária e Carmen. 

Também aqui, como fizemos no capítulo anterior, em relação à obra biográfica de 

Mário Cláudio, o objetivo é percebermos, nas três biografias definidas para análise, 

diversos aspectos ligados não somente a sua condição de narrativa biográfica - de 

como tece o autor os relatos de história de vida a que se dedica, mas também ao 

caráter literário da obra: o tipo de empreendimento estético realizado, a relação, em 

termos da autoria, do autor com a biografia, a percepção que este tem da figura 

biografada, entre outros aspectos.   

 
 
4.1 A emergência do que importa 

 
Muitas vezes, o biógrafo tem diante de si um imenso volume de informações 

como documentos e rememorações, mas que também se apresentam como fatos 

desconexos, relatos divergentes ou contraditórios sobre o perfil do biografado e 

mesmo registros conflitantes. Na biografia não-ficcional, cabe ao biógrafo a busca da 

coerência, fazendo com que esse quebra-cabeças existencial tenha ordem e sentido 

instituídos pela linearidade. E se assim enxerga o biógrafo o seu trabalho - ou seja, 
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um puzzle, como denominou Décio Pignatari (1986), a ser montado e, no qual, todas 

as peças, efetivamente, devem se encaixar - o tipo de contratação que norteará o 

seu trabalho já está definido: a crença de que a narrativa tem verdadeira 

possibilidade de reconstituir uma trajetória de vida e que esta se dá a partir de uma 

linearidade de coerência e um todo-sentido25.  

Mas tomemos aqui algumas possíveis variáveis. O biógrafo, mesmo optando 

previamente por essa contratação baseada na verdade (e da efetiva possibilidade de 

reposição de uma vida pela narrativa), pode, em determinados momentos, se ver 

diante da falta de algumas das peças desse puzzle. Mais ainda, pode acabar por ter 

às mãos peças que não se encaixem e que parecem pertencer a um outro jogo, uma 

outra armação. Seria essa uma circunstância privilegiada para o, digamos, 

exercício/desvio ficcional? Insistindo na metáfora do puzzle existencial, parecem ser 

as lacunas (as peças faltantes) e os fragmentos desconexos (que não se encaixam 

no todo-sentido) um sedutor convite ao escritor a intervenções de caráter ficcional. 

Na ausência de conexões que alinhavem, coerentemente, momentos da vida do 

biografado, que se encontram esparsos, que alternativa tem o biógrafo a não ser 

cimentá-los, arbitrariamente, patrocinando, ele mesmo, essa conexão com sua 

intervenção ficcional? Assim também se dá com aqueles registros de fatos e dados 

para os quais não se percebe uma conexão clara. Dependendo do que deles intui e 

percebe o biógrafo, eles também não se revelam uma oportunidade de prover-lhes, 

também nessa mesma postura de intervenção criativa, de um contexto?  

Essa tentação pelo ficcional parece ter rondado Ruy Castro várias vezes 

durante a escrita das biografias. Em O Anjo pornográfico, Castro não descarta que o 

próprio Rodrigues tenha carregado um pouco nas tintas ao estabelecer algumas 

‘versões verdadeiras’ sobre sua vida e, a seu modo, tentado, como apontou 

Bourdieu, fazer com que sua origem possuísse também um sentido, que é o de 

motivação original e fundadora, de razão de ser, “de causa primeira, até seu término, 

que também é seu objetivo.” (BOURDIER, 1986, p.184). No episódio em questão, 

Nelson Rodrigues contou a seus familiares uma passagem em que, aos oito anos de 

idade, na escola em que estudava, num concurso de redação escolar, apresentou a 

                                                 
25 Por todo-sentido denominamos aqui a tentativa de dar coerência e lógica, marcadas pela 
unicidade, a um conjunto de informações, circunstâncias – biografemas – que marcaram uma vida. 
Em que para tudo há uma causa e uma justificativa alinhadas com a imagem condensada e única, na 
sua exemplaridade, que se deseja oferecer do biografado.  
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história de um marido que chega em casa e flagra sua mulher nua na cama e um 

vulto pulando pela janela. O marido liquida a esposa a facadas. Logo em seguida, 

ajoelha-se e pede perdão. O próprio Ruy Castro colocou em questão o fato de tal 

história ter sido escrita, mesmo por Nelson, aos oito anos de idade: 

 
Isto, claro, supondo-se que as coisas tenham ocorrido exatamente como o 
próprio Nelson contou ao chegar em casa. Porque, entre os muitos escritos 
produzidos por ele em sua infância e adolescência, este foi um que não 
chegou a 1992. A famosa redação não existe mais. Quem pode garantir, por 
exemplo, que o detalhe do marido se ajoelhando para pedir perdão não 
tenha sido acrescentado “de memória” por Nelson anos depois? Não é 
impossível. (CASTRO, 1992, p. 25).  

 

Castro explica ainda que essa era uma das histórias favoritas de Nelson 

Rodrigues e que ele mesmo, o biógrafo, ouviu Rodrigues contando-a várias vezes e 

sempre nessa perspectiva - uma inerente e natural tendência ao trágico e ao 

pornográfico que o acompanharia desde sempre. Normal, para quem afetiva e 

efetivamente acreditava em destinos.    

Já em Estrela solitária, a pulsão sexual e os dotes de virilidade de Garrincha 

são decantados por toda a biografia. Garrincha, pela biografia apresentada por 

Castro, era, nas palavras dos amigos e colegas do jogador e recuperadas pelo 

autor, “um matador”. Os relatos são de grandes proezas sexuais de Garrincha – 

principalmente nas excursões pelo exterior - que, pelo que se conta, era imbatível 

também neste quesito. São inúmeras as histórias sobre o jogador de escapulidas de 

hotéis com volta só pela madrugada e a curiosa sugestão de que, ao contrário do 

que se poderia imaginar, o jogador precisava fazer sexo para conseguir jogar bem.    

Em Carmen, Castro, mesmo advertindo o leitor de que o episódio que está 

narrando é uma mera possibilidade, ou seja, uma lenda, não deixa de relatar o 

improvável encontro das embarcações em que estavam Carmen Miranda - que ia 

para a Bahia para apresentar-se – e o navio em que estava seu ex-namorado, Mario 

Cunha. Carmen terminou o namoro com Mario por não ter aceitado que ele viajasse 

com a delegação brasileira para os Estados Unidos, acompanhando a equipe 

olímpica.  
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No dia 14 de setembro, Carmen tomou o Cuyabá para Salvador, Bahia. Diz 
a lenda que, ao cruzar a barra do Rio, seu navio cruzou com o Itaquicê, que 
voltava de Los Angeles com a delegação olímpica. Os dois navios podem 
ter buzinado cordialmente um para o outro, mas não é crível que Carmen e 
Mario Cunha, cada qual em seu convés, tenham se acenado com lenços 
brancos. (CASTRO, 2005, p. 85). 

 
  

Ainda nessa mesma passagem da biografia sobre Carmen, Castro novamente 

se detém sobre os descaminhos das versões e como essas se distanciam do 

ocorrido, da cena primária e efetiva. Ao relatar como foi a viagem de Carmen a 

Salvador, Castro tenta desmentir (com a já citada postura de vigilante da verdadeira 

imagem do biografado e dos fatos reais) a versão de que a passagem da cantora 

por Salvador foi marcada por uma estréia desastrosa em uma excursão que só foi 

salva por que Carmen foi socorrida por Almirante, que abandonou compromissos no 

Rio para ir ajudá-la. Castro questiona: 

 

É difícil saber como nascem certas lendas – e essa é uma história mal 
contada em toda linha. Entre outras coisas, o Jandaia não era uma poeira. 
[...] É possível que, num teatro daquele tamanho (2260 lugares) a voz de 
Carmen não chegasse bem a certos setores da platéia... [...] O importante, 
no entanto, não é isso. É a participação de Almirante.[...] Muito antes do 
início da temporada, o jornal A Tarde já anunciava a presença de Carmen e 
de Almirante em Salvador para uma série de shows no Jandaia. (CASTRO, 
1995,p.85).    

 

Leon Edel, ao tentar articular, teoricamente, características e obstáculos 

inerentes ao trabalho do biógrafo, debateu-se com quatro dilemas, expressos 

primeiramente em 1957 como análise fundamental no seu Literary Biography, mas 

retomou nos anos 80 do século passado em Biography and the Science of Man  e 

em Wrinting lives. Para o autor, o primeiro dilema está ligado ao fato de que é 

preciso impor ordem, estabelecendo uma lógica e forma ao registro de algo que é 

fluido e tenso, como que compactar temperamentos e emoções, ou seja, dar ordem 

ao próprio espírito humano. O segundo refere-se a uma rendição ao problema das 

‘outras mentes’: como casar a verdade de uma vida e a verdade da experiência, 

sendo que o biógrafo, por força das circunstâncias, está sempre fora do seu 

personagem e, na verdade, à procura dele. Impedido, enfim, de penetrar na mente 

da personagem, e obter insights para os quais ele não tem autorização, como no 

caso dos amigos mais íntimos e daqueles que com ele conviveram. O terceiro 

dilema é como abranger os dados disponíveis e ainda reduzi-los a um compasso 
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controlável, a dimensões que possam ser compreendidas pelo próprio biógrafo e 

pelos leitores. O quarto diz respeito à possibilidade efetiva de uma imersão 

suficiente na vida de um outro para compreendê-la e ainda destacá-la o suficiente 

para analisá-la e explicá-la. Na opinião de Edel, esses dilemas poderiam ser 

resolvidos com um uso adequado da teoria da psicanálise, e a descoberta de que o 

biógrafo bem-sucedido deve ser um artista.  

 Pode-se afirmar que esses dilemas apontados por Edel estão, de modo mais 

ou menos intenso, presentes na aventura biográfica empreendida por Ruy Castro. O 

biógrafo brasileiro se deixa oscilar entre a contratação efetiva de um espelhamento 

do real e a constituição de uma narrativa que adquire tons e esboços sugestionáveis 

que beiram o imaginativo. Se se permite, em alguns momentos, esse deslizamento 

embarcado na plurissignificação do efeito estético, Castro inocula, ele mesmo (e 

quem sabe, nele mesmo?), logo a seguir, na narrativa, uma dose de efeito de real, à 

moda de Barthes. Um exemplo é a referência no Anjo Pornográfico (1992) ao 

costume, à época da infância de Nelson Rodrigues, de as casas terem, em suas 

salas, uma escarradeira. Castro não apenas recupera esse costume - “o brasileiro 

tossia muito naquele tempo”, diz o autor, ilustrando que “começava por um solitário 

pigarro. Alguém aderia. Logo se juntavam as tosses secas, os chiados de asma, os 

assovios das bronquites e, num instante, a sala inteira era um festival de 

expectorações” - como se dá ao trabalho de recuperar o nome da escarradeira mais 

utilizada à época: “uma escarradeira “Hygea”, branca, de louça, com o caule que se 

abria em lírio ou copo-de-leite.” (CASTRO, 1992, p.22).        

 Observe-se, no entanto, que este nível de detalhamento tem a função de 

‘materializar’ o passado, buscando assim cumprir o compromisso de repor o real 

para o leitor. O próprio autor explica que considerou fundamental ater-se a esse 

detalhe para “fazer o leitor se mudar para a época e para o ambiente que estou 

descrevendo, donde qualquer detalhe, mesmo que aparentemente insignificante, é 

precioso.” (CASTRO, 2008).  Ruy Castro salienta, porém, que a preocupação com 

detalhes desta natureza não o levam a interromper seu trabalho para recuperar um 

pequenino aspecto histórico. “Mas sempre que podia, tentava achar a informação.” 

(CASTRO, 2008). Para o escritor, o mais importante é a reconstituição dos 

ambientes e de seu funcionamento. “Há um limite também na quantidade de 
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detalhes que se deve oferecer ao leitor - não adianta dar a ele mais do que ele pode 

digerir.” (CASTRO, 2008).  

Não apenas no conteúdo, mas também na própria forma do dizer, Castro se 

vale também de outros artifícios para estabelecer essas pontes e conexões entre o 

leitor e o contexto da vida do biografado. Como se verá à frente, o autor se utiliza de 

expressões e gírias da época a que faz referência da vida do biografado. Em vários 

momentos, e buscando a fluidez ainda maior de seu texto, Ruy Castro lança mão de 

termos que emolduram o sentido da frase que constrói, subordinando-a a uma 

operação, talvez, maior de sentido, que remete o leitor a uma época específica.   

E, nas três biografias em análise, os exemplos desse recurso do uso de gírias 

são recorrentes e inúmeros. Retomando aqui Barthes e a noção de efeito de real, ao 

trazer para sua narrativa gírias de uso popular comum na época retratada da vida do 

biografado, Castro tem a possibilidade de, pela linguagem, estabelecer uma ponte 

entre o leitor e o período destacado.   

É o que se vê, por exemplo, em Anjo Pornográfico, quando, em meio a um 

texto contemporâneo, Ruy Castro (1992) rompe com essa escrita contemporânea e, 

sem sobressaltos, introduz expressões e gírias da época a que refere à narrativa, 

como se pode ver a seguir: 

 
[...] Como se tivesse bicho-carpinteiro, Mário Rodrigues não se limitou ao 
trabalho no Correio da Manhã. (p. 19). 
[...] E que paisanos. Pandiá Calógeras, por exemplo, tornara-se ministro da 
Guerra sem nunca ter pisado num tiro-ao-alvo de mafuá(...) (p.34). 
[...] Página .56: Os dias de pindaíba na Aldeia Campista e de relativo misere 
na Tijuca faziam parte agora do passado profundo. (p.56). 
[...] Foi uma paixão de fita em série que culminou com a ousadia de se 
amarem antes do casamento. (p.76).  
[...] Conversaram alguns minutos: ela falou de teatro, ele de pintura e cousa 
e lousa. (p.78). 
[...] Não era convincente. Na mesma época, outra jornalista e também 
casada, Eugênia Moreyra, pintava os canecos e o povo a admirava. (p.103). 
[...] A platéia, logo às primeiras cenas, começou a gargalhar e foi uma 
patuscada geral. (p.130). 
[...] O impressionante sucesso de “Meu destino é pecar” podia ser doce 
como balas de alcaçuz (...) (p.186). 

 

As gírias e expressões típicas de época estão também muito presentes em 

Estrela Solitária 

   

[...] Era a primeira vez que Garrincha ia à Europa – e estava plenamente 
ciente de que, nas estranjas, as pessoas falavam línguas diferentes da sua. 
(p.88).  
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[...] Por isso Garrincha pôde jogar à sua maneira, sob as bênçãos de Zezé 
Moreira – e, como os adversários ainda não o conheciam, pintou os canecos 
em todas as partidas. (p.89). 
[...] O campeonato era por pontos corridos, com turno e returno, e vencia o 
que chegasse com menos pontos perdidos, sem lero-leros outros. (p.117). 
[...] E quando os guardas o abotoaram, ainda acertou um tabefe no próprio 
chefe de polícia – equivalente ao secretário de Segurança local. (p.122).  

   

Corroborando, talvez, a perspectiva de que em Carmen as operações de 

natureza estético-literária de Ruy Castro se dão em menor intensidade, o que se 

observa é que, na biografia sobre a cantora, o biógrafo se valeu menos deste 

expediente. Se, em Anjo Pornográfico e Garrincha, os textos construídos pelo autor 

apresentam recorrentemente essas gírias e expressões - com o objetivo de transpor 

o leitor para a época narrada - em Carmen, a busca deste tipo de efeito mereceu 

menos destaque – seja pela quantidade ou mesmo pelos tipos de gírias e 

expressões de época utilizados:  

 

[...] Em 1830, quando os bacanas começaram a se mudar para Botafogo, a 
classe média ficou na Lapa. (p.16).  
[...] Quase duzentos anos depois, em 1925, ainda era uma rua de secos e 
molhados, onde alguns viviam, todos comerciavam, e o cheiro vinha do 
fundo do mar. (p.21). 
[...] Mathias tentou melar o sucesso do rival e, com isso, quem quase levou 
a breca foi o elenco da revista. (p.60). 

   

Ao mesmo tempo, com postura assumidamente jornalística, no que diz 

respeito ao modo como se relaciona com seus objetos/sujeitos de investigação 

biográfica, Ruy Castro explicita no texto, fortemente, seu objetivo de zelar pela 

objetividade de seu relato e do preciosismo no detalhamento da informação que 

oferece ao leitor. Cuidados que podem ser observados, por exemplo, nas constantes 

contextualizações de caráter político, econômico e cultural presentes nas três 

biografias e na descrição de detalhes que revelam, muitas vezes, o nível de 

apuração e investigação realizadas pelo autor. Se a postura é jornalística e o texto 

oscila entre o literário e o documental, a contratação biográfica - em que se 

entrelaçam os objetivos informativo e interpretativo - é explicitamente de promessa 

de reposição, pela narrativa, da vida do biografado. A reconstituição do vivido. 

Ainda na fase inicial de estruturação deste estudo, este Capítulo 4, em que se 

trata do trabalho biográfico de Ruy Castro, havia recebido outro título. Como, 

inicialmente, partíamos da aposta na impossibilidade da efetiva biografação, o 
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capítulo dedicado ao autor de O Anjo Pornográfico havia recebido o título “Ruy 

Castro: a ilusão da fidelidade ao real”.  Na verdade, perduram os questionamentos 

acerca dos limites e da real possibilidade de biografar quem quer que seja, mas, por 

cuidado e respeito aos valores expressos por biógrafos como Ruy Castro, que se 

dedicam por anos ao trabalho de captura e checagem de aspectos da trajetória da 

vida de alguém, uma imersão na vida do biografado, optou-se por salientar a 

posição do autor analisado, e menos do analista. Ou como expressou o próprio Ruy 

Castro: 

 

Acho que quem fala na "impossibilidade de efetivamente biografar alguém" 
está apenas tentando justificar sua própria preguiça. Se houver tempo para 
procurar as fontes e conversar com elas, não há nada importante que não 
possa ser esclarecido. E, quando se fica muitos anos em cima da vida de 
uma pessoa e se conversa com 200 pessoas ou mais a respeito dela, tudo 
que for importante na vida dessa pessoa acabará vindo à tona. Quando eu 
disse que "se soubesse que era impossível, não teria feito", estava me 
referindo a um tratamento de câncer (93 aplicações de rádio, 24 horas de 
quimioterapia e uma cirurgia de quatro horas) a que me submeti em 
2005, concomitantemente à tarefa de escrever o "Carmen". Estava 
começando a escrever o capítulo 5 quando tive o diagnóstico. Meu próprio 
cirurgião, o Dr. Jacob Kligerman, me disse que, só para fazer o tratamento, 
eu teria de levar um ano, e outro ano para escrever o livro -- mas eu tinha 
conseguido fazer as duas coisas no mesmo ano. "Como você conseguiu?", 
ele perguntou. "Você não me disse que era impossível", 
respondi.  (CASTRO, 2008). 

 

Na leitura e análise das três biografias de Ruy Castro selecionadas, pudemos 

observar, a princípio, pelo menos dois movimentos referentes ao que até aqui temos 

chamado de investimento estético/literário por parte do autor: o primeiro, 

internamente, em cada uma das biografias, em que se podem observar parcelas de 

texto de um maior investimento estético, dito aqui literário, e outras seqüências com 

um texto de um perfil mais objetivo, documental. As três obras se estruturam, cada 

uma com maior ou menor intensidade, em um claro movimento pendular poético/não 

poético.  

Outro movimento narrativo que se pode observar em relação às obras 

citadas, e externamente a elas, é o de uma opção do autor em, entre O Anjo 

Pornográfico (1992) e Carmen (2005), adotar um texto menos impregnado de 

recursos literários. É visível que a biografia sobre a vida de Nelson Rodrigues - até 

em função da influência da própria vida do biografado, como admitiu o próprio Ruy 
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Castro - permite-se mais literária, mais poética.  Em entrevista concedida para esta 

tese, Castro justificou-se: 

 
Se você quer dizer que o texto em "Carmen" parece mais objetivo e "menos 
impregnado de recursos literários", é porque a tendência à depuração é 
permanente. Se você consultar um dos quatro volumes de "As obras-primas 
que poucos leram", editados há pouco pela Record, encontrará textos meus 
dos anos 70 absolutamente delirantes em matéria de escrita. Era uma 
tentativa de fazer humor literário o tempo todo. Com o tempo, fui depurando. 
É bom não esquecer que "O anjo pornográfico" é de 1992, e "Carmen", de 
2005. Tenha sempre em mente as datas de publicação dos livros e que 
muita coisa se passou na vida e na cabeça do autor entre um livro e outro. 
(CASTRO, 2008). 

 

Se o que Ruy Castro denomina de “tendência de depuração permanente” 

significa a construção de um texto mais objetivo e direto e, menos envolvente, a 

avaliação do autor das biografias se aproxima da análise feita nesta tese. Na análise 

presente neste capítulo, tentaremos mostrar esses dois movimentos percebidos na 

escrita da biografia e, ainda, como parece Ruy Castro estabelecer um novo padrão 

de construção narrativa - o que se pode observar mais claramente em Carmen, em 

que essas operações se dão em menor intensidade e freqüência. Ao biografar a 

“pequena notável”, Ruy Castro parece ter optado por uma linguagem marcadamente 

denotativa, de um texto bem mais descritivo e de detalhamento, como neste trecho: 

 
No dia 05 de janeiro, Carmen e o Bando da Lua foram ao estúdio da Decca 
na Costa Oeste e gravaram cinco faixas:o samba-rumba “Chica chica boom 
chic” e a batucada “Cai cai”, ambos da trilha sonora de Uma noite no Rio, o 
samba “Alô...alô...?” , a embolada “Bambalê” e a marchinha “ 
Arca de Noé” . [...] Por que essas regravações e peças do folclore do novo 
repertório de Carmen? Porque era o único jeito de fugir da marcação da 
Ascap, a sociedade arrecadadora americana, alertada pelas filiais do Brasil 
de que havia uma cantora chamada Carmen Miranda decidida a gravar 
música brasileira nos Estados Unidos. (CASTRO, 2005, p.297). 

Ou ainda: 

 
Àquela altura, Carmen já contava com dezoito faces de discos gravadas nos 
Estados Unidos, distribuídas em três álbuns com três 78s cada um (South 
American way, That night in Rio e Week-end in Havana). Mas de que lhe 
adiantavam? O sucesso dependeria de a Decca trabalhá-la junto às rádios, 
como as outras gravadoras faziam com suas contratadas. Os homens de 
Schubert viviam mordendo os calcanhares de Jack Kapp, presidente da 
Decca, porque, segundo os contratos, a cada dólar que coubesse a 
Carmen, proveniente da venda dos discos, correspondia um igual a 
Schubert -e os discos estavam faturando muito pouco. (CASTRO, 2005, 
p.319). 
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Esses, claro, são apenas trechos da biografia de Carmen, em que Ruy Castro 

opta por uma escrita mais caracteristicamente jornalística. Mas não seria exagero 

afirmar que esta é uma qualidade presente na maior parte da narrativa. Há, 

certamente, além do próprio jogo da linguagem - bem mais contido do que nas 

biografias anteriores, outros aspectos que revelam essa escolha pelo biógrafo de um 

texto mais objetivo: a linearidade temporal, a farta documentação referenciada e 

apresentada sobre Carmen e, ao contrário das narrativas sobre Nelson Rodrigues e 

Garrincha, em que Castro se ocupa bastante em apresentar ao leitor aspectos e 

nuanças psicológico-emocionais dos biografados, uma clara opção por informações 

de caráter mais objetivo sobre a carreira da cantora, a partir de um importante 

contexto sociocultural: o surgimento da indústria cultural no Brasil. Tal opção, 

certamente, relaciona-se, também, com o processo judicial movido pelos familiares 

de Garrincha contra Ruy Castro, que já se arrasta por mais de uma década. Sendo 

uma biografia não-autorizada (Ver capítulo 2), Estrela solitária levou os parentes do 

jogador a entrarem na Justiça - apresentando como argumento danos morais à 

memória do jogador e à família - e solicitando a proibição da venda da biografia.  

Pode-se, enfim, afirmar que os artifícios e estratégias de objetivação para 

composição de Carmen distinguem-se das outras duas biografias de Castro 

analisadas neste estudo. Não foge Ruy Castro de detalhes e aspectos mais 

controversos da vida da cantora, mas há, visivelmente, uma abordagem, de modo 

privilegiado, mais diretamente ligada às fontes documentais e informativas que lhe 

proveram o conteúdo. Por assim dizer, mais história, menos memória. Mais Carmen 

- síntese de registros documentais e percepções alheias objetivadas pelo olhar 

clínico de um biógrafo em busca de um sentido todo, senão único para o relato da 

meteórica carreira da pequena notável na aurora do samba e da indústria 

fonográfica brasileira - e menos Carmen, uma trajetória repleta de sonhos e 

conquistas, mas uma vida pessoal alagada por frustrações.  

Ao contrário de Carmen, como se verá à frente, o modo de construção de O 

Anjo Pornográfico (e mesmo de Estrela solitária) foi bem distinto. O próprio Ruy 

afirma, na introdução da biografia sobre Nelson Rodrigues, que em O Anjo sua 

narrativa se aproxima bastante de um romance e que não havia outro modo de fazê-

lo. Mesmo assim, em comum pode se observar, nas três biografias, a manifestação 

de características e sintomas da chamada vida heróica. Os relatos biográficos sobre 
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Nelson Rodrigues, Garrincha e Carmen se constroem a partir de uma clássica 

estrutura de composição da narrativa da existência do herói: a anunciação (o 

despertar), a empresa vitoriosa, a traição (por alguém ou algo, ou seja, fatos da 

própria vida – o destino), o sofrimento (a paixão) e o ocaso. O herói, enfim, que tem 

como ápice não a vitória e o sucesso, mas a traição, a dor e o perecimento.  

 Certo é que, em comum, as biografias de Ruy Castro que aqui serão 

analisadas possuem também algumas das características apontadas por Bakhtin 

(2005) ao conceituar o romance biográfico. Bakhtin analisa a evolução do romance, 

percebida através de uma tipologia - o de viagens, o de provação, o biográfico e o 

de educação - por meio dos quais tenta perceber a noção de espaço-tempo e a 

imagem do homem no romance. Tal análise leva em conta o que o autor denomina 

de imagem do homem em formação no romance, tomando como princípio aí a 

enformação26 da personagem e sua relação com o mundo. A tipologia definida por 

Bakhtin se refere a épocas específicas de ocorrência desses tipos. No caso do 

romance biográfico, por exemplo, o teórico russo localiza este tipo como mais 

presente no século até meados do século XVIII, que, juntamente com os outros tipos 

mencionados acima, antecedem e preparam a chegada das formas sintéticas do 

romance moderno, no século XIX.  

 Na caracterização sobre o romance biográfico, Bakhtin aponta que este foi 

“preparado ainda em solo antigo”, ou seja, aproveitou-se das estruturas ainda das 

biografias antigas e autobiografias e confissões do período inicial do Cristianismo. 

Para o autor, como as próprias biografias em geral, o romance biográfico nunca 

existiu em forma pura (terá François Dosse se inspirado em Bakhtin para conceituar 

a biografia como um gênero impuro?), tendo existido apenas “um princípio de 

enformação biográfica (autobiográfico) da personagem do romance e da respectiva 

enformação de outros elementos romanescos.” (BAKHTIN, 2003, p. 213). 

 O autor russo aponta uma série de peculiaridades nas modalidades 

biográficas, construídas com base na enumeração de vitórias e fracassos. No que 

diz respeito às modalidades, Bakhtin destaca que, cronologicamente, as mais 

relevantes são: a velha fórmula do êxito-fracasso; os trabalhos e as obras; a forma 

                                                 
26 O termo enformação aparece na tradução da obra referenciada de Mikhail Bakhtin Estética da 
Criação verbal e diz respeito ao processo, do autor, de constituição da personagem em seus mais 
diversos aspectos e do modo como estes estarão sintetizados em sua caracterização.  
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confessional (biografia-confissão); a forma hagiográfica e, no século XVIII, o 

romance biográfico familiar.  

 A primeira peculiaridade apresentada por Bakhtin diz respeito ao enredo. 

Diferentemente dos romances de viagens e de provação, em que os desvios em 

relação ao curso normal da vida são o construto principal da narrativa, no romance 

biográfico desde o nascimento, a infância, as paixões, casamento, trabalho e obras 

até a morte são os elementos principais. Bakhtin destaca que outra característica 

dos romances biográficos é a constância da imagem criada para a personagem, 

apesar da representação de toda a trajetória de vida da personagem, ou seja, a 

concepção de vida apresentada. No romance biográfico, a origem e início parecem, 

a todo o momento, antever e justificar a trajetória e destino do biografado.  

O modo como o romance biográfico lida com o tempo também é uma 

peculiaridade a ser observada. Este tipo de romance instituiu a noção de tempo 

biográfico, bem distinto dos romances de viagem e de provação - aventuresco e 

lendário, respectivamente. Dá ao leitor uma sensação de tempo mais próxima do 

real, vinculado que é ao transcorrer de uma vida. Bakhtin nos mostra que os breves 

instantes - a passagem do dia, a noite - perdem o seu significado no romance 

biográfico, já que este “opera com longos períodos, com partes restritas da 

totalidade vital (idades etc.)”. A relação da personagem (o biografado) com o seu 

contexto - como o mundo é apresentado no romance - também é bastante distinta 

no romance biográfico. O mundo não é um campo de espaços de aventura para a 

personagem. Ao contrário, os vínculos e contatos da personagem com o mundo não 

são fortuitos. São substanciais, pois sustentam a trajetória do biografado. “Graças ao 

vínculo traçado com o tempo histórico, com a época, viabiliza-se uma representação 

realista mais profunda da realidade”. (BAKHTIN, 2003, p. 214).    

 Se, no romance de viagens, a profissão, o parentesco eram máscaras da 

personagem, no romance biográfico “esses elementos ganham uma essencialidade 

definidora da vida”. E, por fim, outra característica destacada por Bakhtin diz respeito 

à construção da imagem da personagem. Se, no romance de viagens, a 

personagem é um ponto em movimento e desprovida de uma essencialidade que a 

caracterize e, no romance de provação, se apresenta marcada por uma heroificação 

abstrata, no romance biográfico os traços são bem definidos, estáveis e “os 
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acontecimentos não formam o homem, mas o seu destino.” (BAKHTIN, 2003, p. 

215).  

 Tomando as três biografias de Castro, essas características, de modo mais 

ou menos amplo, podem ser observadas: a essencialidade da trajetória de vida 

como enredo - a arquitetura da trama; a coerência da trajetória  de vida, marcada 

por uma linearidade que faz com que, como destacou Bourdieu, o percurso - 

também seu destino - de uma vida se explique e justifique na sua própria origem; o 

modo do tempo no romance que atende, antes, à necessidade de compreensão da 

passagem de uma vida contada em anos e décadas ou mesmo gerações e a 

imagem  construída dos biografados - estável mesmo diante da complexidade das 

personagens, com seus conflitos e contradições. Mais ainda: a tentativa permanente 

de oferta de um todo-sentido que sintetize a personagem biografada - imagem 

corroborada a cada passagem narrada, a cada evidência de atos, falas, feitos ou 

desfeitos do biografado. Temos, assim, o anjo pornográfico que verdadeiramente 

acreditava no amor eterno; o jogador de futebol de alma leve e frágil como a de um 

passarinho e a estrela hollywoodiana que encontrou o sucesso, mas perdeu-se na 

sua infelicidade pessoal por não ter conseguido ser amada como gostaria.    

 

 Assim, esquematicamente, podemos perceber as três biografias de Castro: 

 

 

 

Biografia Enredo Concepção  

de vida 

Tempo Construção da 

imagem 

O    Anjo 

Pornográfico 

Trajetória pulsante – 
vida e obra marcadas 
pelo dramático e pela 
seqüência de tragédias 
pessoais.  

O percurso como 
destino. O 
dramático (poético) 
e o trágico como 
experiência de 
vida. Autodidata. 

Percurso de 
toda a vida – 
infância até a 
morte. 

O gênio literário, imoral 
e marcado pelo trágico. 

Estrela 

Solitária 

O menino humilde e 
pobre que encanta 
multidões com sua 
‘arte’ de jogar bola. 
Intuitivo e instintivo, 
deixava-se dominar 
pelas pulsões. Atleta do 
povo, teve mais fama 
que dinheiro. 
Perseguido por grupos 
moralistas. 

A simplicidade do 
rapaz muito pobre 
diante do sucesso 
internacional. Uma 
leveza de espírito 
e fragilidade 
emocional diante 
do mundo. 

Percurso de 
toda a vida – 
infância até a 
morte. 

O atleta popular, um 
artista da bola, amado 
pelo povo, mas 
incompreendido e 
atormentado por causa 
de sua vida íntima. 
Moralmente  
perseguido. 
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Carmen 

 

A trajetória da mais 
importante artista 
brasileira dos anos 30 e 
40, quando troca o 
Brasil pelos EUA. E 
sempre sentiu-se 
incompreendida por 
isso.   

Avançada para os 
padrões morais da 
época. Movida 
pelo sucesso, 
abriu mão de seus 
sonhos pessoais 
de vida familiar. 
Também 
autodidata.  

Percurso de 
toda a vida – 
infância até a 
morte. 

A mulher liberal, 
engraçada, que 
alcança sucesso 
internacional e uma 
“máquina” da incipiente 
indústria cultural. 
Torna-se milionária,  
mas não alcança a 
felicidade pessoal.  

 

Quadro 3  Características romanescas das biografias  de Ruy Castro  

 

 

Além de utilizar-se de uma estrutura narrativa que, ao seu modo, se remete 

aos antigos romances biográficos, Ruy Castro se vale também de uma outra 

modalidade de narrativa literária na estruturação das três biografias: o uso da 

crônica histórica. Como que uma sonda lançada arbitrariamente no tempo histórico, 

Ruy Castro introduz as biografias com uma crônica que estabelece, para elas, um 

ponto de partida, como a nos dizer que, antes da personagem a ser ali biografada, 

existiu um contexto e um processo histórico que explica ou justifica pelo menos 

alguns dos rumos que o biografado tomará em suas vidas. 

A crônica histórica, no entendimento de Hayden White (1995), é um dos 

níveis de conceituação da obra histórica. A crônica se estabeleceria a partir de 

elementos primitivos do relato histórico, significando um processo de seleção e 

arranjo de dados extraídos do registro histórico não processado, com o objetivo de 

“tornar esse registro mais compreensível para um público de determinado tipo.” 

(HAYDEN,1995). O autor explica que o uso da crônica histórica pode servir a 

organização de uma estória pelo arranjo de eventos “num processo de 

acontecimento que, segundo se pensa, possui começo, meio e fim discerníveis”.  

A crônica, segundo Hayden White, ajudaria a caracterizar a estória em função 

dos motivos iniciais, de outros motivos em função dos motivos conclusivos e de 

ainda outros em função dos motivos de transição. Assim, “um evento simplesmente 

registrado como tendo ocorrido num certo tempo e lugar é transformado num evento 

inicial por sua caracterização como tal.” (HAYDEN,1995, p.21). Esse artifício de 

valer-se da crônica histórica corrobora a compreensão que parece ter Ruy Castro 

das biografias, ou seja, serem as biografias uma síntese de memórias e percepções 

coletadas, mas também de investigação documental e registro histórico. 
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Em Carmen, o leitor pode mesmo até estranhar o modo como se dá o início 

do livro. O Prólogo relata, sucintamente, o episódio do assassinato do penúltimo rei 

de Portugal, dom Carlos I (o último seria seu filho, dom Manuel II, que ficaria 

pouquíssimo no trono, até a proclamação da república portuguesa, em 1910), morto 

a tiros quando desembarcava em Lisboa, regressando de mais uma temporada de 

caça. Foram os momentos finais da monarquia portuguesa, no início do século XX e 

a referência ao que, talvez, mais importe para a biografia que se iniciará logo a 

seguir: a partir de 1890, cerca de 420 mil portugueses (quase 10% da população, 

calculada em torno de 5 milhões de lusitanos) vieram para o Brasil em busca de 

melhores condições de vida. O jovem casal português José Maria e Maria Elvira 

estavam prontos para, em 1908, engrossar esse contingente. Mas, Maria Elvira 

engravidou-se pela segunda vez e ela e o marido optaram por esperar a criança 

nascer para depois zarparem em busca de um mundo melhor. E apenas por isso, 

como diz Ruy Castro, Maria do Carmo Miranda da Cunha nasceu, em 1909, em 

Várzea da Ovelha. E Carmem Miranda deixou de nascer no Brasil. 

Em Estrela Solitária, a crônica dedica-se a mostrar, num texto fortemente 

poético, como se deu a aproximação dos índios fulniôs, antepassados de Garrincha, 

dos colonizadores brancos, no nordeste brasileiro, na segunda metade do século 

XIX, quando, segundo Ruy Castro, “já havia menos índios ao vivo que nos quadros 

de Pedro Américo.” (CASTRO, 1995, p.9). 

O relato, que bem pode ser entendido dentro das características apontadas 

acima por Hayden White para a crônica histórica, tenta, no mínimo, estabelecer 

pontes históricas que ajudariam a explicar circunstâncias básicas da vida de 

Garrincha: o alcoolismo (pelo hábito de seus antepassados de darem bebidas 

alcoolizadas para as crianças), sua leveza e fragilidade emocionais e sua habilidade 

de correr e enganar o adversário - dom que teria recebido de seus antepassados 

fulniôs, que o utilizavam para fugir da perseguição dos brancos.  

 
Em tempos mais heróicos, seus captores teriam que persegui-los pelas 
florestas de pau-brasil, arriscando-se a ser vergonhosamente driblados. 
Mas a arte de driblar – de iludir o perseguidor, desmoralizá-lo e deixa-lo 
derrotado para trás – parecia ser já uma habilidade perdida pelos bisavós 
de Garrincha em meados do século XIX.  
[...] Quanto a beber, os índios já produziam uma bebida espumante, de alto 
teor alcoólico, fermentada a partir de frutas e de raízes de aipim, com a qual 
os homens da tribo, incluindo o pajé e o morubixaba, embriagavam-se dias 
e noites nos seus feriados longos. (CASTRO, 1995, p.7-8).   
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Em O Anjo Pornográfico, de 1992, Castro não se vale do expediente da 

crônica histórica para introdução da narrativa. A idéia de abrir as biografias com uma 

crônica histórica parece ter mesmo surgido em 1995, com Estrela Solitária. Se bem 

que em 1990, quando publicou Chega de saudade – a história e as histórias da 

Bossa Nova, o recurso da crônica já estava lá.  

O prólogo de Chega de saudade recebeu o título de Juazeiro, 1948 e trata da 

adolescência de João Gilberto, quando este está para deixar sua cidade natal e ir 

para Salvador e, logo depois, para o Rio de Janeiro. Em entrevista concedida para 

esta tese, Ruy Castro explica que optou por contar a história da bossa nova a partir 

na perspectiva de João Gilberto em detrimento de Tom Jobim (tão ou mais 

importante para a bossa nova que João Gilberto) em função da história sofrida de 

JG. Houve drama na vida dele, ao contrário de Tom Jobim, cujo único sofrimento 

“resumia-se em ter medo de atrasar o aluguel.” (CASTRO, 2008).  

 

 

4.2 O jogo: o mito, o herói e o indivíduo 

  
 

Emoldurada, geralmente, pelo contexto social em que o biografado está mais 

diretamente inserido, a biografia seduz pela revelação de uma vida em si, ou, pelo 

menos, da vida como esta, pretensamente, foi. Tais narrativas sobre trajetórias de 

vidas inevitavelmente se tornam, ao mesmo tempo, escravas e condicionadas pelo 

jogo de linguagem que as institui. Em geral, os relatos biográficos resultam de 

complexas operações de busca e designação. Por um lado, uma investigação que 

se dedica a uma arqueologia da existência, a uma intensa procura de vestígios, 

indícios, traços e pistas que ou confirmem o já sabido e consagrem ou refutem a 

suspeição e, por outro lado, uma narrativa cuja arquitetura deve fazer emergir o 

sentido da vida em destaque. A aparência a revelar a essência. Na superfície, o 

profundo de uma experiência de vida sondada, reconstruída e narrada ao leitor. 

Mas o nascimento do mito e do herói, rememorados em sua ocorrência mítica 

e heróica, pressupõe a morte definitiva, isto é, o apagamento da pessoa em sua vida 

real e concreta. Para lembrarmo-nos do mito e do herói é preciso esquecer o 

indivíduo em sua concretude, ou seja, como este efetivamente viveu. Da síntese 

dessa ambígua e paradoxal operação esquecimento/lembrança, surge, pelo dom 
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instituinte da narrativa, uma vida nova, eternamente presente. Mas em uma outra 

perspectiva, já que, na própria maneira de percepção da figura histórica, esta tende 

a tornar-se legendária. Madelénat (1984) nos lembra que o processo de mitificação 

de uma vida engrena-se logo que as ações de uma personagem tomam algum 

sentido para a coletividade, já que “o ser concreto, entregue à memória, confundido 

ao seu contributo, torna-se o apoio a valores”.  

E valores que, rapidamente parecem destacar-se dos próprios 

acontecimentos que marcaram aquela vida. Nesse processo de condensação 

simbólica, o que Madelénat chamou de “linhas de força do inconsciente coletivo” 

operam de maneira magnetizante provocando uma forte atração entre as estruturas 

organizadoras do imaginário e os sentidos constituídos e em circulação a respeito 

daquela personagem. É o que Madelénat (1984) denominou de “mitotropismo 

virtual”, característico da biografia.   

Por vezes, nas três biografias de Castro que serão analisadas neste capítulo, 

Ruy Castro, postando-se como zelador da ‘verdadeira’ imagem dos seus 

biografados, chama a atenção para o leitor de como muitas dessas condensações 

de imagem e conceitos construídos coletivamente sobre Nelson Rodrigues, 

Garrincha e Carmen eram ou fortemente imparciais ou injustos para com essas 

figuras públicas. 

No caso de Estrela Solitária, o biógrafo relembra uma velha e conhecida 

história sobre um rádio que Garrincha teria comprado no exterior e que acabou 

vendendo por um ou dois dólares ao ficar sabendo que seria besteira trazê-lo para o 

Brasil “porque não entenderia o que ele estivesse falando.” (CASTRO, 1995, p.91). 

Ruy Castro se vale deste caso para mostrar que Garrincha não só não tinha nada de 

bobo, mas como era muito esperto, já que, ‘na verdade’, foi ele quem teria aplicado 

esse mesmo golpe em seu colega Hélio: 

 
Rádios-transistores eram uma grande novidade em 1955, inclusive entre os 
europeus. Os jogadores compravam estoques deles nas excursões para 
presentear suas famílias ou namoradas no Brasil. Garrincha, mais que 
todos, tinha várias famílias e namoradas a presentear. [...] Mas o Botafogo 
tinha realmente um jogador de tocante ingenuidade: o ponta-esquerda 
reserva Hélio, codinome “Boca de Sandália”. [...] Hélio não entendeu a 
pergunta, Garrincha, sério, explicou: “Se você não trocar as válvulas quando 
chegar ao Brasil, ninguém vai entender o que o locutor está falando. E lá 
não tem pra vender dessas válvulas”. Hélio ficou desapontado e disse que 
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ia a loja devolver o rádio, não se sabe se efetivamente27 foi ou conseguiu 
devolvê-lo – mas Garrincha não o comprou, nem o vendeu, nem precisava 
disso. E não se sabe como essa brincadeira típica de Garrincha foi 
distorcida de modo a pô-lo como o otário da história. (CASTRO, 1995, p. 
91). 

    

 Cabe observar que o excerto acima, não só valida a noção de que Castro 

institui-se como um “vigilante” da verdade sobre o biografado, mas, ao mesmo 

tempo, assume - pelo menos nesse aspecto - limites para a construção biográfica. 

Em algumas passagens das três biografias em análise, o biógrafo opta por não 

oferecer ao leitor uma versão mais plausível ou credível para reforçar sua percepção 

da história, mas simplesmente diz que “não se sabe”, como veremos mais à frente, a 

causa ou desdobramento de tal fato.  

Já em O Anjo Pornográfico, Ruy Castro tenta explicitar para o leitor que, além 

da genialidade, Nelson Rodrigues pode ser caracterizado como uma figura marcada 

pela polêmica e, psicologicamente, por conflitos e paradoxos muitas vezes de difícil 

(ou impossível?) compreensão. Em, pelo menos, dois momentos, Ruy Castro invoca 

circunstâncias e passagens da vida de Nelson com o objetivo de, no mínimo, colocar 

em dúvida algumas suspeições e rótulos que se cristalizaram a respeito do perfil 

psicológico, emocional e intelectual do dramaturgo. 

Em uma das passagens, Castro enfatiza os inúmeros telegramas e cartas de 

amor e paixão escritas por Rodrigues a sua esposa, enquanto este estava internado, 

pela segunda vez, tentando curar-se da tuberculose. Eram cartas diárias e, em boa 

parte delas, Nelson Rodrigues refere-se à Elza, sua esposa, com uma dedicação e 

ardor dignos dos mais fervorosos autores românticos. Depois de transcrever um 

desses textos melosos e ardentes que Nelson enviou à Elza, Castro comenta: 

 

Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu e os outros românticos 
tuberculosos assinariam embaixo – mas este seria o homem que o Brasil 
um dia iria ver como o grande tarado. (CASTRO, 1992, p. 145). 

 

Com essa mesma postura de vigilância e proteção da imagem de Nelson, 

Castro se dedica a discutir a verdadeira ‘estatura intelectual’ de Nelson. Ao tratar 

das críticas sobre Vestido de Noiva, o biógrafo retoma a discussão sobre as 

                                                 
27 Esse é um recurso recorrente de que Ruy Castro lança mão para enfrentar as situações de 
imprecisões de informação: “não se sabe”, “não há notícia”, “não se pode afirmar” ou “possivelmente” 
- o que, de algum modo, revela o reconhecimento do autor em relação aos limites da apuração 
biográfica.  
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influências que Rodrigues teria sofrido para escrever a peça: de Pirandello a 

Lenormand, mas o próprio Nelson Rodrigues, segundo Ruy Castro, rejeitava 

qualquer conexão que o aproximasse de um intelectualismo. 

 

A postura antiintelectual que Nelson assumiria a partir dos anos 50 faria 
com que sua “ignorância” fosse vastamente alardeada – o que lhe convinha, 
porque valorizava mais ainda o lado revolucionário de “Vestido de noiva”. 
(Além de comercialmente rentável. Quem não fica fascinado por um 
primitivo genial?) [...] Mas não era essa a sua atitude quando a peça 
estreou. Ao contrário. Em 1944, Nelson queria ser reconhecido como um 
intelectual sério. Quando lhe perguntavam o que tinha lido de teatro, citava 
Shakespeare, Ibsen e Pirandello com a casualidade de quem se referia ao 
“Gato Félix” ou ao “Marinheiro Popeye”. (CASTRO, 1992, p. 177). 
 
  

Para biógrafos que, como Ruy Castro, tentam repor, sob o patrocínio de uma 

contratação fundada na verdade, a trajetória de uma vida, um desafio sempre 

presente é, certamente, tecer uma narrativa marcada, paradoxalmente, pelo seu 

valor de registro histórico e credível, e, ao mesmo tempo, pelo estímulo ao 

imaginário do leitor. “Poucos poetas e romancistas são realmente capazes [como o 

biógrafo] de conseguir esse alto grau de tensão que nos comunique a verdade”, 

apontou Virgínia Woolf em artigo em que se dedica a refletir sobre as possibilidades 

literárias da biografia. (WOOLF, 1975, p.206).  Talvez assim se dê pelo fato de a 

narrativa biográfica, diferentemente da poesia e do romance, assumir sua 

inequívoca e inescapável colagem à vida e ao vivido. O que se percebe é que a 

tensão (um falso dilema?) entre o conteúdo - a vida verdadeira e que restitui ao leitor 

o biografado em sua inteireza - e a forma - a aspiração a um texto esteticamente 

elevado e reconhecidamente literário - parece marcar as biografias desde o seu 

projeto e escritos iniciais até a sua leitura pelo público.   

Para Castro, tal composição é resultado, antes, das intenções e das 

possibilidades materiais que acabam por condicionar, e tornarem-se determinantes, 

para a biografia no momento de sua construção textual: a qualidade das 

informações obtidas, o arranjo que dessas se pode fazer, a busca de um texto que 

desperte a atenção e interesse permanente do leitor.  Isso, na opinião do biógrafo, 

explicaria os movimentos pendulares percebidos nas três biografias analisadas 

neste estudo entre um texto mais enxuto e objetivo e que, em outros momentos, se 

permite mais livre e poético: 

 



 141 

Acho que, se existe esse movimento pendular, "poético/não poético", quem o 
pede é o próprio texto. Seja como for, meu objetivo é sempre escrever "bem", 
ou seja, com capricho. Não gosto da escrita desleixada, prefiro fazer uma 
coisa mais amarrada, mas tento ter sempre em vista o interesse do leitor. Ou 
seja: a fluência da frase, a clareza, a compreensão. Mesmo quando uso 
palavras mais fora de moda (ou gírias particulares do Rio nos anos 30, 40 ou 
50), como nos três livros citados.  (CASTRO, 2008). 

 

E não foge o autor, nas narrativas que constrói sobre as vidas de seus 

biografados, de refletir sobre os limites da biografia. Como na passagem de Estrela 

Solitária, a qual nos referimos há pouco, sobre o episódio da compra do rádio ‘que 

falava outra língua’, Ruy Castro sabe que há sempre peças faltantes nos puzzles 

existenciais em que se aventura. Como na biografia sobre Nelson Rodrigues, na 

passagem em que, explicitamente, assume que, em relação àquela informação 

específica, só é possível conjeturar: 

      

A Igreja de Santo Afonso, até hoje, é bonitona e imponente, com sua 
fachada cor de chumbo. É possível que Nelson tenha presenciado uma ou 
duas missas ali porque, como contaria anos depois, alimentou uma fugaz 
fantasia de tornar-se coroinha. Pensou também em ser seminarista. O certo, 
no entanto, é que a freqüentava quando estava vazia, fora dos horários de 
serviços religiosos. A igreja enorme e silenciosa, com o sol varando de luz 
os santos dos vitrais, dava-lhe a sensação do mistério divino. Se o menino 
Nelson procurava a igreja como refúgio onde se sentia purificado dos 
pecados alheios, só podemos conjeturar. Mas, pelo resto da vida, ele 
continuaria entrando esporadicamente em igrejas vazias e, aí, sim, por 
conta de seus próprios pecados. (CASTRO, 1992, p. 30). 

  

 
 Ou em Carmen, quando ao comentar o episódio do que teria sido a estréia 

desastrosa da tournée em Salvador, na Bahia, Castro lembra que a versão de que 

teria sido Almirante que salvou os shows seguintes, acima de tudo, era uma 

invenção do músico que bem lhe convinha. Almirante não só não foi chamado às 

pressas, como a estréia de Carmen não teve nada de fracasso. Mais ainda: 

Almirante estava bem ao lado de Carmen, na abertura da tournée.  

 

Como seria possível a Almirante, no Rio, receber um telegrama nesse dia, 
embarcar correndo e chegar a Salvador menos de dois dias depois? [...] 
Almirante perdeu o vapor em que deveria ter embarcado com Carmen no 
dia 14, e o navio seguinte deve ter levado dois ou três dias para sair. Enfim, 
nenhum mistério, exceto o de que a memória de Almirante, sempre tão 
acurada, lhe faltou nesse episódio. (CASTRO, 2005, p. 86).  

 



 142 

 Um outro recurso utilizado por Castro e que está presente nas três biografias 

é o de dirigir-se diretamente ao leitor. Seja para estabelecer algum tipo de 

aproximação com o leitorado ou para chamar a atenção deste para um aspecto que 

considera importante. Castro, por vezes, lança, em meio à narrativa, uma pergunta 

diretamente ao leitor ou, mesmo, como um vocativo se dirige a ele, como em uma 

conversa. Como nesses trechos, em O anjo pornográfico: 

 

[...] Suas grandes preocupações eram dirigir carros esporte, lutar boxe e 
remar pelo Clube de Regatas Boqueirão do Passeio – e jogar sinuca no 
salão do Liceu de Artes e Ofícios, na rua Bethancourt da Silva, no mesmo 
andar que ficava “O Globo”. ( Não, você não leu errado. “O Globo” já dividiu 
um andar com um salão de bilhares) (p.115).  
[...] E daí – perguntará você? Todo dramaturgo tem de aprender em       
algum lugar. (p.142). 
[...] E sabe por que Nelson não foi com os outros para “A Brasileira”? 
Porque não tinha dinheiro. (p.174). 

 
 
 Esse recurso de se dirigir diretamente ao leitor aparece também em Estrela 

solitária, como na passagem a seguir em que Ruy Castro fala sobre o pai de João 

Saldanha28: 

 
Getúlio ficara tão grato a Gaspar que o premiara com apartamentos no Rio 
e um cartório em Copacabana. Não um cartório qualquer, mas o maior da 
Zona Sul – e se você é dono de um cartório, sabe o que isso significa. 
(CASTRO, 1995, p.114). 
 

 

No que diz respeito aos outros recursos narrativos citados neste capítulo, 

também em Carmen, Castro é extremamente econômico. Assim também é, por 

exemplo, em relação à estratégia de dirigir-se diretamente ao leitor, como nas outras 

duas biografias. Em Carmen, um dos poucos momentos em que isso se dá é em 

passagens como a das páginas 233 e 234 (CASTRO, 2005), em que o autor tenta 

dimensionar para o leitor a intensidade do sucesso de Carmen em Nova York e de 

como ela já tinha estabelecido para si uma intensa agenda de trabalho diário, que, 

invariavelmente ia da manhã à madrugada. 

  

                                                 
28 João Saldanha foi técnico da seleção brasileira de futebol. Foi ele que montou a base da seleção 
que se conquistaria o tricampeonato mundial, no México, em 1970.  Nesse mesmo período, com o 
Pais mergulhado no regime de exceção política, foi perseguido por suas posições políticas e acabou 
deixando o comando técnico da seleção. Posteriormente, se tornou cronista esportivo. 
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“Por aqueles dias, se você dobrasse qualquer esquina em Manhattan...” ou 
“Coloque-se no dia 31 de dezembro de 1939.” (à p.233) ou ainda: “Se você 
considera isso uma maratona de matar, ela ainda não se compararia ao que 
esperava por Carmen na terceira semana de janeiro de 1940 – e, se duvida, 
tente acompanhar.” (CASTRO, 2005, p.234).   

 
 

Como veremos, nas análises a seguir, Castro proporciona relatos 

contundentes – regidos por contratos baseados na verificação e crença na reposição 

do real, mas, pelo menos nas biografias sobre Rodrigues e Garrincha, se permite ser 

mais poético e deixar-se levar por uma escrita menos documental e objetiva.  

 
 
 
 

4.3 O anjo trágico e sedutor 

 

 

Na Introdução de O Anjo Pornográfico, o próprio Ruy Castro aponta que há 

muitas semelhanças entre a forma da escrita desta biografia e a de um romance e 

se justifica: “não há outra maneira de contar a vida de Nelson Rodrigues e de sua 

família”. Para Castro, a própria vida de seu biografado foi mais trágica e 

rocambolesca do que qualquer uma das histórias que Rodrigues tenha imaginado e 

escrito. “É quase inacreditável que o que se vai ler aconteceu de verdade no espaço 

de uma vida”, previne Ruy Castro. (CASTRO, 1992, p.7).  E Castro não exagera. A 

vida de Nelson Rodrigues se mostra uma seqüência repleta de tragédias, perdas e 

de uma fertilidade em termos de criação literária e jornalística proporcional a sua 

pulsão sexual e abertura a novas paixões. Uma existência tão ou mais intensa e 

constituída de personagens tão ou mais controversos e complexos que qualquer 

uma das peças teatrais ou contos que o dramaturgo tenha escrito. Qualquer relato 

sobre a vida de Nelson, por mais sucinto e objetivo que seja, contribui para a 

sensação de que, muitas vezes, posta diante da vida real, a ficção é um luxo sempre 

precário.  

É no que parece investir Ruy Castro, por exemplo, ao definir a forma da 

escrita de O Anjo Pornográfico. No capítulo “Incestos bíblicos”, Castro retrata, assim, 

a reação de Nelson Rodrigues ao tomar conhecimento de que sua tuberculose havia 

voltado: 
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Em março de 1945, como um monstro que Nélson julgasse morto, mas que 
apenas se escondera atrás da árvore para pegá-lo de surpresa, a 
tuberculose atacou-o novamente. Ele derramou uma furtiva lágrima e, mais 
uma vez, sentiu que aquilo era cruel e injusto. Justamente quando o 
sucesso vinha redimi-lo de todas as tragédias e privações, a doença parecia 
insistir em puni-lo por pecados ancestrais”. (CASTRO, 1992, p. 189). 

 

 

Sábato Magaldi, crítico de arte que conviveu muito proximamente a Rodrigues 

e a quem coube comentar a biografia do dramaturgo nas abas do livro, atesta a 

qualidade e força literária do texto de Ruy Castro na biografia de Nelson Rodrigues: 

 
 
Não procurou Ruy Castro parafrasear a inconfundível literatura de Nelson 
Rodrigues. Mas a sucessão de capítulos sugere que o espírito do 
dramaturgo e ficcionista baixou sobre o biógrafo, e O anjo pornográfico se 
torna uma autêntica autobiografia. Volume que se devora com a sofreguidão 
de um romance de aventuras. (CASTRO, 1992, contracapa). 

  

E, de fato, Ruy Castro parece romancear, mas sem abrir mão da postura de 

patrocinador e vigilante da verossimilhança e do seu trabalho de reconstrução, pela  

memória e pela narrativa, da vida de Nelson, a partir de um complicado quebra-

cabeça, cujas peças despontam sob a forma de depoimentos, documentos, 

crônicas, artigos e textos teatrais do jornalista, além de fotografias, gravações etc. 

Certamente tocado pela natureza e força do seu “objeto”, Ruy Castro constrói uma 

narrativa que está longe de ser friamente objetiva, como tanto desagradaria ao 

biografado, mas obteria reconhecimento por parte dos “idiotas da objetividade”, 

como o próprio Rodrigues gostava de dizer. Em depoimento ao autor deste estudo, 

Castro afirmou que na fase inicial dos trabalhos chegou a pensar em, na hora de 

escrever O anjo pornográfico, fazer uma paródia do estilo de Nelson e escrever o 

livro inteiro com essa linguagem.  

 
Minha intimidade com o jeito dele era tanta que não me seria impossível 
fazer isto. Mas, aí, caiu-me aos olhos uma crônica do Otto Lara, em que ele 
fazia exatamente essa paródia. Dei-me conta de que ficava muito chato de 
ler - e, se era chato numa crônica, imagine num livro inteiro. Assim, resolvi 
escrever do meu jeito mesmo, e acho que fiz bem. O que o estilo de Nelson 
interferiu na escrita de "O anjo pornográfico" foi em certos truques de 
folhetim tipo "Asfalto selvagem" que usei em algumas passagens -- uma 
delas, todos os antecedentes do assassinato de Roberto Rodrigues por 
Sylvia Seraphim (deixei a história encompridar à vontade, porque tinha 
material para isso e porque não queria matar o rapaz rapidamente demais). 
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Também usei os macetes do folhetim em outra passagem no meio do livro, 
quando Nelson estava doente e sendo tratado em casa. Mas, se você quer 
saber, o que tem de mais rodrigueano em todo o livro são as aspas. Nelson 
(ou os veículos em que ele trabalhava) não usava itálicos, só aspas. Tive de 
convencer a editora a alterar seus padrões gráficos e me deixar botar aspas 
em tudo, para homenagear Nelson. (CASTRO, 2008).  

 
O mote do “ímã demoníaco” que sempre arrastava Nelson para “uma 

realidade ainda mais dramática do que a que ele punha sobre o papel” atravessa 

toda a biografia e ajuda a justificar a ambigüidade, apontada pelo biógrafo, dos 

sentimentos que Rodrigues despertou em sua vida: ódio e admiração, 

reconhecimento pela sua genialidade, mas intolerância por parte dos mesmos 

críticos.  “Ninguém foi mais perseguido”, escreve Ruy Castro. Rodrigues era santo 

para uns, canalha para outros – e, para todos, uma “surpresa ambulante”, que 

“ninguém conheceu direito”, atesta o biógrafo, que acabou por adotar, para o título 

do livro, uma expressão cunhada pelo próprio Nelson Rodrigues sobre si mesmo – o 

menino que vê o amor pelo buraco da fechadura, ou seja, o anjo pornográfico 

(CASTRO,1992, p. 7-8). O que, de algum modo, sinaliza para um outro aspecto que 

Castro aponta constantemente na biografia: Nelson biografava a si mesmo o tempo 

todo. Era, por essência, um autobiógrafo: nos ajustes, desvios e 

redimensionamentos que estabelecia para fatos e circunstâncias de sua vida ou 

pelas críticas e artigos que escrevia sobre sua própria obra e que outros jornalistas e 

amigos assinavam sem pestanejar. Com a mesma sofreguidão e, por que não, 

inventividade com que tecia sua dramaturgia e textos jornalísticos, o dramaturgo 

reescrevia-se permanentemente.   

 O projeto gráfico de O anjo pornográfico, que três anos depois servirá de base 

para Estrela Solitária, é assinado por Hélio de Almeida, que também assina a capa 

do livro, que traz uma fotografia de Nelson andando pela rua, possivelmente no Rio 

de Janeiro. A mesma foto está presente no recheio do livro e antecede a Introdução. 

Mas na capa há uma interessante intervenção na foto que faz com que o ambiente 

em torno de Nelson fique desfocado e com a sensação de que está sendo deixado 

para trás, e, com isso, fica em foco e em destaque a figura do dramaturgo. A nova 

imagem produzida a partir da fotografia e com o título O Anjo Pornográfico, em letras 

vermelhas, à meia altura, parece antecipar e indicar para o leitor que a personagem 

nele biografada é quase uma instituição incorpórea: anjo, por auto-definição; mente 
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insana e santa e pecadora, repleta de contradições e conflitos, mas, acima de tudo, 

um ente tocado pelo dom e pela dor da palavra. Essencialmente, discurso.  

Não è à toa que a biografia de Nelson Rodrigues, na letra de Ruy Castro, seu 

grande admirador, ganha a maestria de uma narrativa que consegue compor e 

oferecer ao leitor uma personagem belissimamente complexa.   

  

 
4.4 O herói tragicamente humano e de pernas tortas 

 
 
Se das três biografias que analisamos neste estudo, a que trata da vida de 

Nelson Rodrigues pode ser considerada a mais literária e a sobre Carmen Miranda a 

de menor investimento estético-literário, e, por isso mesmo, mais factual e 

documental, não é exagero dizer que a biografia sobre Garrincha seja a que mais 

oscila, ou melhor, trasnsita entre esses dois pólos. Mais ainda, diferentemente das 

outras duas biografias citadas, em Estrela Solitária, percebe-se mais claramente os 

conflitos e contradições que podem eclodir nas narrativas que se ocupam a relatar 

trajetórias de vida. E não è à toa que na biografia sobre Mané Garrincha vê-se, 

muitas vezes, o leitor diante de uma personalidade complexa e de difícil 

compreensão em função das contradições e conflitos nos seus atos e 

posicionamentos. 

Senão, vejamos: i) Garrincha adorava crianças ( quando não era visto como 

uma) e era tido como pai amoroso - mas deixava os filhos abandonados à própria 

sorte – fossem eles de Nair, Iraci, o filho sueco etc.;  ii) Era um homem que, apesar 

da origem humilde, tornou-se uma pessoa, pode-se afirmar isso, até de gosto 

refinado - mas aceitou (até conhecer Elza) a viver, como ele mesmo reconhecia, 

num verdadeiro pardieiro; iii) Era um homem que oscilava entre a consciência e a 

negação de seu potencial como atleta, mas nunca, exatamente, encarou o futebol 

profissionalmente – mostrava compreender as imbricações do mundo do futebol 

profissional assinava contratos em branco e via os jogos como diversão; 

 Desse enfeixamento de contradições e ambigüidades institui-se o Garrincha, 

de Ruy Castro. O elogio a ser feito aqui é que, ao seu modo, o biógrafo conseguiu 

escapar da armadilha de buscar aquela síntese biográfica, que condensaria a figura 

do jogador que poderia nos ser apresentado exclusivamente com a imagem que 
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cronistas, poetas e jornalistas criaram para ele: a do passarinho, a alma ingênua e 

alada do futebol. E Castro só parece conseguir escapar de uma plena ilusão 

biográfica exatamente por se permitir, como visto anteriormente, identificar e expor 

as lacunas de informações; apresentar versões sobre aspectos da vida de Garrincha 

que se contradiziam e, também, explicitar que muitas das memórias - histórias 

contadas, inventadas e reinventadas – sobre o biografado surgiram a despeito das 

ações deste. Ou seja, muitas vezes os relatos imaginativos a respeito de passagens 

das vidas de figuras públicas se instituem no imediato de sua vida que, depois, 

podem até ganhar outra dimensão.  

Certo é que a biografia sobre Garrincha - talvez em função de ele, na mídia 

esportiva, ter essa diária e maciça exibição pública - parece apontar para o fato de 

que a vida do ponta-direita pode ter sido o primeiro grande caso, no Brasil, de 

intensa exploração da vida privada e íntima pela mídia eletrônica – o rádio e a 

incipiente televisão. E, mais ainda, por que o caso envolvia outra conhecida figura 

pública, Elza Soares, cuja história de vida, segundo Castro, fazia a de Garrincha 

parecer um “domingo no parque”.  O modo como os veículos de comunicação, a 

partir de sua aproximação com Elza, exploraram e acompanharam aspectos das 

idas e vindas profissional, amorosa e de relacionamentos pessoais de Garrincha 

acabou por ter conseqüências na própria vida do atleta.  

Se o modo de tratamento do caso Garrincha inaugurou ou não, na mídia 

eletrônica brasileira, a exploração da vida íntima dos atletas e outras figuras públicas 

– gênese de sua transformação em mitos e heróis - como filão da cobertura 

midiática, não é essa exatamente a preocupação aqui. Mas talvez valha a reflexão 

de como esse complexo jogo do ‘ato como discurso e do discurso como ato’ 

impactou a vida de Garrincha e como, a partir desses registros, produziu-se a 

memória coletiva a respeito da vida do jogador: o atleta ingênuo, a alegria do povo, o 

pai irresponsável, o homem inconseqüente, o artista incompreendido e injustiçado, o 

amante sem limites. Garrincha talvez tenha sido tudo isso. E muito mais.  

Sobre essas diversas imagens construídas a respeito de Garrincha - muitas 

delas com o jogador ainda vivo e alimentadas pela imprensa e pelo próprio atleta - 

Ruy Castro oferece ao leitor uma pista importante de que como, já no trajeto de sua 

vida (e não será assim, sempre, com as figuras públicas?) Garrincha foi 

permanentemente biografado. Mais até, foi permanentemente reinventado. Castro 
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revela que Sandro Moreyra, que atuava como jornalista da seleção brasileira de 

futebol e que, entre os repórteres, se tornou o mais próximo e amigo de Garrincha, 

inventava a maioria das piadas e tiradas creditadas ao jogador. Segundo Castro 

“Sandro inventava as histórias, testava-as com João Saldanha e divertia-se 

contando-as a Mario Filho, de quem não gostava”. Mario Filho ouvia os relatos e se 

maravilhava com a ingenuidade de Garrincha.  O irmão de Nelson Rodrigues já tinha 

sido advertido de que boa parte daquelas histórias era folclore. Mas Mario Filho 

“preferia acreditar que fossem verdade.” (CASTRO, 1995, p.261).  

 

Sandro e Mario Filho não calculavam que essas histórias seriam repetidas, 
deturpadas e que, com elas, estava se criando o mito de um gênio infantil, e 
quase debilóide, que não fazia justiça a Garrincha. (CASTRO, 1995, p.261).  

 

Nessa envolvente29 narrativa sobre a vida de Garrincha, há uma passagem no 

texto de Ruy Castro em que o jogo instituído entre a 

pessoa/representação/imaginário fica evidente e, no qual, o biógrafo tenta mostrar 

como, de alguma maneira, Garrincha acaba por validar e se valer da imagem de 

fragilidade e ingenuidade construídas para ele.  

 
 
Ali começava a carreira de autocomiseração de Garrincha – uma renitente 
busca da piedade alheia. Com isso tentava recuperar a imagem do 
passarinho que lhe haviam criado – a imagem que se esfacelara quando se 
juntara a Elza, largar mulher e filhos e brigara com o Botafogo. Mas, como a 
imagem original era irrecuperável, restava salvar a do passarinho ferido, 
atingido em pleno vôo por uma pedra de atiradeira. Ninguém nunca o 
ajudara, todos sempre o tapearam. Fora uma vítima dos falsos amigos. Os 
exclusivos culpados por tudo que lhe acontecera de ruim eram os outros. 
(CASTRO, 1995, p. 434). 

 

Nesse sentido, Castro assinala que até mesmo a história do “João” (os 

marcadores que Garrincha driblava) foi, no final da vida do jogador, uma prova de 

que “Garrincha estava agora mais empenhado em assumir a personagem que lhe 

haviam desenhado do que ser ele mesmo”.  Segundo o biógrafo, enquanto fora 

jogador, Garrincha nunca havia chamado ninguém de João, o que era de 

conhecimento de todos os seus colegas. “Os repórteres, explica Castro, é que 

punham o ‘João’ na sua boca sem a menor cerimônia.” (CASTRO, 1995, p.434). 

                                                 
29 Note-se que o termo envolvente aqui não se refere a uma circunstância de entretenimento e exclusiva 
distração, mas diz respeito, exatamente, à possibilidade de fruição do texto lido e de como este acaba por 
estabelecer no processo de recepção laços densos de co-participação do leitor na construção do sentido. 
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Segundo o autor, quando o jornalista criou a história do “João” em 1957, Garrincha 

achou graça, mas não a teria desmentido. Pior: a história começou a criar-lhe 

problemas.  Como nenhum dos seus marcadores queria virar mais um “João”, todos 

davam tudo contra ele. E Garrincha era literalmente caçado em campo em todos os 

jogos de que participava. A biografia sobre Garrincha, desde o seu lançamento em 

1995, certamente tem contribuído para, no mínimo, colocar em questão algumas das 

verdades que sempre circularam sobre a vida deste incrível jogador e os 

entendimentos - alguns equivocados sobre esta mesma história. Uma delas é a de 

que o Brasil teria sido profundamente ingrato com um de seus filhos - e logo alguém 

tão ingênuo e que tantas alegrias deu ao povo brasileiro.     

 Sempre houve - e ainda há - quem compare Garrincha e Pelé e demonstre 

um sentimento de injustiça pelo fato de este último ter merecido mais 

reconhecimento do que o primeiro. Castro tenta mostrar, com a biografia sobre a 

vida de Garrincha, que a culpa que se abateu sobre todo o País quando o jogador, 

precocemente, morreu aos 49 anos de idade, não se justificava. Pelo menos, 

totalmente. E, nas 487 páginas da biografia sobre Garrincha, tenta o biógrafo 

desfazer muitos desses equívocos. Certamente, o jogador foi vítima de muitas 

intempéries e dificuldades acentuadas pela sua origem humilde, mas com certeza, 

nem todo o país conseguiria conter Garrincha ‘nos dribles que ele aplicava em si 

mesmo’. Garrincha possa, talvez, ser mais bem compreendido como a síntese de 

complexas circunstâncias de sua época. A começar pela rápida popularização e, ao 

mesmo tempo, profissionalização do futebol, que, de um dia para o outro, 

transformava garotos muito pobres e humildes em figuras de muita fama. Outro 

aspecto foi a descoberta internacional do Brasil para o esporte e os efeitos da fama 

pela poderosa mídia eletrônica. Mas, ao mesmo tempo, os primeiros fenômenos, na 

mídia eletrônica - em sua abrangência e sensacionalismo - da exposição pública da 

vida privada de celebridades Em termos pessoais, também sofreu Garrincha com o 

desconhecimento, à época, do alcoolismo como doença. E some-se a isso, 

certamente, incontáveis teses de natureza étnica, histórica, sociocultural etc. Mas, 

com a vida de nenhuma figura biografável, ou de quem quer que seja, certamente, 

será diferente.           

Por tudo isso, talvez não seja exagero dizer que, das três personagens 

biografadas por Ruy e analisadas neste estudo, exatamente em Garrincha podem 
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ser percebidas, de modo mais contundente, as características que identificam a 

figura do herói. Retomando aqui a noção de vida mítica e vida heróica, apresentada 

por Lejeune (1975), o autor assinala que todo homem que deixa “um rastro na 

consciência coletiva parece estabelecer uma identificação que ultrapassa a 

existência individual”. Para o autor, por meio de mecanismos da alegoria e do 

simbólico, ele acaba por “representar alguma força natural e psicológica.” 

(LEJEUNE, 1975, p.193)30. Esses aspectos, certamente, podem ser percebidos, 

também, em Nelson Rodrigues e Carmen. O que se observa, no entanto, na 

trajetória de Garrincha, é que a vida do jogador (e a narrativa a respeito dela) se 

estrutura, plenamente, sobre os cinco aspectos possíveis de uma vida heróica, 

indicados por Michelet, e já abordados nesta tese: revelação, ação, honras, traição e 

a paixão e martírio. Não é à toa que o retrato possível de Garrincha se desenha, 

antes, como retrato épico: vida e lenda se tornam instâncias intrincadas e 

indissociáveis, em que a lenda caracteriza, segundo Lejeune (1975), a “encarnação 

do espiritual no temporal - a vida distinta, superior, na transubstancialidade simbólica 

da realidade”.       

Finalmente, deve-se destacar em Estrela Solitária, outro aspecto: a 

complementaridade oferecida pelos registros iconográficos. No livro, as fotografias e 

ilustrações (prevalecendo as primeiras) cumprem um importante papel de lançar o 

leitor ainda mais no universo do biografado. As fotografias selecionadas por Castro 

estabelecem, por si só, seguindo a trajetória temporal linear da biografia, uma 

narrativa à parte que condensa a intensa trajetória de vida de Garrincha. Desde a 

fotografia que ilustra a capa, registro do melancólico final da vida do atleta 

(Garrincha morreu aos 49 anos, por sérias complicações decorrentes do alcoolismo), 

até a última foto - a do amigo Pincel chorando e segurando um quadro com a 

imagem de Garrincha bem jovem - são ilustrações que têm uma enorme força 

sígnica e que conseguem, na medida em que a narrativa se desenvolve, oferecer ao 

leitor uma aproximação dos vários momentos da vida do biografado - de  sua 

intimidade, alegrias, glória, depressão e ocaso. Pode-se citar, como exemplo, a 

fotografia (à página 386 da edição referenciada nesta tese) em que Garrincha 

recebe um afago de Elza, que o consola depois do acidente automobilístico em que 

                                                 
30 Tradução minha. 
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a mãe da cantora morreu. A cena é impressionantemente forte, acima de tudo, pelo 

olhar perdido e triste do jogador.  

 

 
4.5 A pequena notável das noites sem fim  

  

 

Das biografias de Ruy Castro observadas neste estudo, Carmen é a que se 

tornou a mais pormenorizada e, ao mesmo tempo, menos literária das narrativas. 

Se, para construir a biografia sobre Nelson Rodrigues, Castro realizou centenas de 

entrevistas com 125 pessoas e cerca de 500 entrevistas, com 170 pessoas, para 

Estrela Solitária, a elaboração de Carmen exigiu do autor a realização de mais de 

1.000 entrevistas. Além disso, pelo levantamento apresentado pelo autor no livro - 

Índice Remissivo, Fontes, Bibliografia etc. - pode-se observar que o trabalho de 

apuração e investigação em Carmen, comparando-se as três biografias, foi o mais 

aprofundado e abrangente. 

Se, em O Anjo Pornográfico, uma envolvente narrativa nos apresenta Nelson 

Rodrigues como um homem-palavra, puro discurso, e, em Estrela Solitária, o 

Garrincha que salta do livro é um homem frágil e que não conseguiu se valer de 

seus predicados e dons para construir uma vida pessoal equilibrada e tranqüila, em 

Carmen temos uma biografia que, além de muitos e muitos detalhes da vida 

profissional e pessoal da cantora, nos faz surgir uma estrela internacional de enorme 

competência e disposição para o trabalho, mas emocionalmente frágil e que acabou 

sendo vítima do seu próprio sucesso na grande indústria cultural que, mesmo antes 

da Segunda Guerra Mundial, já se estabelecia nos EUA e que fizeram com que 

Carmen e, claro, tantos outros artistas de sua época, trabalhassem até quase 20 

horas por dia. Foi o caminho para Carmen se afundar na dependência de 

tranqüilizantes e estimulantes e que, certamente, provocaram sua morte precoce. 

 Ressalte-se em Carmen, enfim, o importante trabalho de pesquisa de Castro 

acerca do desenvolvimento da indústria cultural31 norte-americana - contexto de 

                                                 
31 Tomamos aqui o conceito de indústria cultural formulada por Theodor Wiesengrund-Adorno, em 
parceria com outros filósofos na primeira metade do século passado. Para Adorno, na indústria 
cultural os bens simbólicos transformam-se em produto à venda. Na indústria cultural, tudo se torna 
negócio. Enquanto negócios, seus fins comerciais são realizados por meio de sistemática e 
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extrema importância da vida de Carmen Miranda - e sua influência para países como 

o Brasil no final dos anos 30 e início de 40, principalmente depois das chamadas 

ações de Política da Boa Vizinhança para países como Brasil e Argentina e a 

disseminação do american way of life. Pode-se afirmar que a biografia bem serve de 

referência para consulta histórica sobre as primeiras décadas da indústria 

fonográfica no Brasil e as novas possibilidades tecnológicas e artísticas para a 

música popular brasileira, que, efetivamente, passou a existir, a partir, 

principalmente, da década de 20 do século passado. E esta é a opção de Castro: 

uma biografia que tenta nos ajudar a compreender por que o contexto histórico e 

cultural nacional e internacional foi tão propício para o sucesso de uma artista como 

Carmen (uma das primeiras grandes estrelas do cinema em Technicolor), dentro de 

suas mais exóticas fantasias e balangandãs, mas também se ocupa de tentar 

desnudá-la e tentar nos mostrar Carmen, em sua vida íntima repleta de conflitos e 

angústias.   

Tal opção pode ser comprovada ao observarmos que, do total das 550 

páginas da biografia, muitas delas se dedicam a situar o leitor em relação aos 

contextos socioeconômicos e, principalmente, culturais, no Brasil e Estados Unidos, 

onde a vida da cantora se desenrolou. Comparando-se Carmen às outras duas 

biografias de Castro analisadas neste estudo, certamente pode-se afirmar que, 

apesar de, nas biografias sobre Rodrigues e Garrincha, tais contextualizações 

também existirem (mas de modo mais tímido e bem mais breve), na biografia sobre 

a cantora de Taí, esse remetimento é tremendamente relevante e presente em toda 

a estrutura biográfica. Cite-se como exemplo os Capítulos 15, “Estrela da Fox”, e 16, 

“Deusa do Cinema” (p. 258-293), em que Castro, ao tratar do início da carreira 

cinematográfica de Carmen, em Hollywood, acaba por falar sobre os hábitos dos 

artistas da época, as relações destes com as companhias e agentes e mega-

empresários e ainda tentar dar a ‘verdadeira’ versão sobre episódios da recepção 

fria que Carmen teria recebido ao cantar para um público de elite na Urca; e de 

como, a partir de determinado momento, filmes e outros produtos culturais passaram 

                                                                                                                                                         
programada exploração de bens considerados culturais. Um exemplo disso, para os estudiosos 
nomeados depois filósofos da Escola de Frankfurt, é o cinema. O que antes era um mecanismo de 
lazer, ou seja, uma arte, agora se tornou um meio eficaz de manipulação. Portanto, a indústria 
cultural traz consigo todos os elementos característicos do mundo industrial moderno e nele exerce 
um papel especifico, qual seja, o de portadora da ideologia dominante, a qual outorga sentido a todo 
o sistema. 
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a ser utilizados, estratégica e mais diretamente, pela política internacional norte-

americana.        

Também em Carmen, Ruy Castro, como nas duas outras biografias, coloca-

se na posição de reordenar fatos e circunstâncias relativos à vida de seus 

biografados que, por inúmeros motivos, acabaram ganhando versões incongruentes 

e distantes da ‘verdade’ de suas vidas. Castro alerta para o fato de que muitas das 

representações e imaginários acerca dos biografados (muitas vezes alimentados por 

eles mesmos) foram cultivados com essas pessoas ainda vivas.  

Um desses acontecimentos que, segundo o próprio Castro, significou para 

Carmen uma mágoa que ela guardaria para sempre, mas que, na verdade, teria sido 

um episódio que a cantora nunca teria entendido corretamente, foi a frieza do 

público para com ela em seu primeiro show no Brasil, na Urca, depois de passar 

cerca de um ano nos EUA. Na biografia, Ruy Castro tenta mostrar que o episódio se 

deu por uma conjunção de diversos fatores e, praticamente, todos eles, de natureza 

preponderantemente política - a começar pelo mal-estar provocado pelas seguidas 

referências de Carmen aos Estados Unidos, em um momento em que o então 

presidente Getúlio Vargas tendia a se aproximar da Alemanha. Mas Carmen não 

tinha e não teria como fazer essa leitura. Para ela, ficou a versão, e a verdade, de 

que se tratava, naquele show, de uma platéia elitizada que não aceitava que uma 

moça pobre, filha de um barbeiro, pudesse fazer tanto sucesso. E no exterior.  

Mas, ao mesmo tempo, segundo Castro, Carmen preferiu não desfazer 

muitas das histórias inventadas a respeito de sua vida particular e de seu jeito de 

ser: a de que falava um inglês paupérrimo e horrivelmente fonético (o que, por um 

certo tempo,  foi verdade); a de que comia muito; que a origem de sua família era 

Lisboa e não a região do Porto (norte de Portugal) e a de que seu pai nunca tinha 

sido barbeiro (profissão que exerceu no Brasil), mas sim um próspero atacadista e 

exportador de frutas. Essas e outras versões, de incrível inventividade, eram 

distribuídas aos jornalistas norte-americanos pela assessoria de imprensa do próprio 

empresário de Carmen e escritas em primeira pessoa. E, para os americanos, essa 

passou a ser a biografia oficial da cantora.  

A biografia sobre a vida de Carmen Miranda, talvez seja uma boa 

oportunidade para reflexão para os que criticam a obra biográfica como referência e 

fonte para a compreensão, numa perspectiva histórica, de um contexto mais amplo. 
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Como já foi dito acima, Carmen, pelo que relata Ruy Castro, foi resultado de uma 

abrangente e profunda pesquisa – levantamento e checagem de informações. A 

começar pelo volume de consultas a toda a filmografia e discografia deixadas por 

Carmen; visitas a locais onde ela viveu e trabalhou e, ainda, pelo fato de muitas das 

pessoas terem sido entrevistadas muitas vezes pelo jornalista. Ao biografar a 

cantora, Castro também apresenta, em detalhes, elementos importantes para a 

compreensão do surgimento e desenvolvimento no Brasil da indústria fonográfica, 

do rádio e do próprio samba. Vê-se, também, no livro, aspectos relevantes de 

comportamentos e hábitos da vida social das épocas retratadas seja no Brasil ou 

nos Estados Unidos.  

No que mais diretamente diz respeito a este estudo, o que se pode observar 

é que, em Carmen, a tessitura do texto espelha o desejo do autor de valorizar esse 

amplo conjunto de informações que é submetido, na perspectiva do biógrafo, à 

busca de uma contextualização e tentativa de oferecer ao leitor nexos causais dos 

rumos que tomaram a vida da artista. Para Castro, o que se deu com a vida de 

Carmen Miranda só pode ser compreendido dentro de conjunções estruturais muito 

específicas: o conflito mundial e a nova política internacional norte-americana; a 

indústria cultural nos Estados Unidos e no Brasil; a constituição midiática de um 

nacionalismo e de uma ‘brasilidade’ e de como artistas como Carmen, em busca de 

fama e dinheiro, se entregaram de corpo e alma à máquina de sucessos da mídia, 

agora massiva, que os levou à dependência química por soníferos e estimulantes. 

Pelo relato de Castro, havia noites que Carmen, pela agenda superlotada de shows, 

filmagens, fotos e entrevistas, tinha apenas duas ou três horas para dormir. Por isso, 

buscava os estimulantes para conseguir trabalhar. E quando tinha períodos mais 

longos para descanso, não conseguia dormir. Recorria aos soníferos. Eram, 

certamente, noites sem fim. 
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A obra de Ruy Castro 
 

Ruy Castro é autor de livros históricos e biográficos: Chega de Saudade – a história 

e as histórias da Bossa Nova (1990); O Anjo Pornográfico – a vida de Nelson 

Rodrigues (1992); Estrela Solitária – um brasileiro chamado Garrincha (1995); Ela é 

carioca – uma enciclopédia de Ipanema (1999),Carnaval no fogo – crônica de uma 

cidade excitante demais (2003), este sobre o Rio e  Carmen – a vida de Carmen 

Miranda, a brasileira mais famosa do século XX (2005).  É também autor de 

Saudades do século 20 (1994), contendo perfis de personalidades do cinema, da 

música e da literatura americana, e de A onda que se ergueu no mar – novos 

mergulhos na Bossa Nova (2001). Organizou Mau humor – uma antologia definitiva 

de frases venenosas (2002) e Querido Poeta - correspondência de Vinícius de 

Moraes (2003). Escreveu o romance histórico Era no tempo do rei - um romance da 

chegada da corte (2008). Mas, entre seus quase vinte livros publicados, nem todos 

são de não-ficção. É também autor de uma novela adulta, Bilac vê estrelas (2000), e 

uma para jovens, O pai que era mãe (2001), além de tradutor de Mary Shelley, 

Lewis Caroll, F.Scott Fitzgerald, Dorothy Parker e Woody Allen.  
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5 BIOGRAFIA LITERÁRIA: APONTAMENTOS PARA A CONSTRUÇ ÃO DE   UM 

CONCEITO 

 

 

O valor deste último capítulo, talvez e ironicamente, esteja na denúncia, nesta 

tese, de uma inconsistência: mesmo após o percurso teórico e efetivação das 

análises das obras escolhidas, a dificuldade da proposição de um conceito, e, para 

este, uma terminologia que adequadamente identifique aquelas biografias que 

realmente podem ser identificadas como de natureza literária. E isso, ao que parece, 

assim se dá não apenas pelo fato de as narrativas biográficas terem uma inevitável 

colagem ao real - o que lhes impõe limitações, no que diz respeito à arte da escrita, 

mas também pelo fato de as contratações estabelecidas nesse tipo de literatura 

envolverem, no mundo extra-literário, um outro elemento para além do autor, do 

leitor e do próprio texto: o biografado, que tem sua vida escancarada para consumo 

pelo grande público. E, para essa tríade receptor/objeto/autor, para além da 

materialidade do texto, se estabelece um complexo jogo entre 

técnica/estética/recepção/intencionalidade.  

São consumidas as biografias, muitas vezes, nem exatamente como obra 

literária ou como obra de caráter ou valor científico - seja da história, ciências sociais 

ou qualquer outra área - ou mesmo como produto de um jornalismo de 

aprofundamento. São narrativas que têm dificuldade de se associarem, ou serem 

associadas, clara e especificamente, a qualquer tipo de campo artístico ou de 

conhecimento. Ficam, assim, muitas das biografias, incomodamente, vagando no 

interstício entre o ‘real’, conceito que correntes do pensamento contemporâneo 

tentam cada vez mais esvaziar, e a ‘ficção’, que a mídia, com seus artifícios e 

impregnante força sígnica, cada vez mais nos impõe à vivência e experimentação, 

alimentando, com ela, nossa experiência cotidiana. Certamente, fenômenos que 

nada têm de novo.   

Para o historiador escocês Thomas Carlyle (1979), qualquer vida é um 

poema: com um nó de intriga e suas soluções; com a sua força de vontade e o seu 

combate contra o destino; a sua elegia e o seu canto guerreiro; a sua coragem 

corrompida pelo crime e, por toda a parte, as duas componentes do trágico: a 

piedade e o medo. Carlyle, em seus inúmeros escritos sobre memória e história, 
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alertou para os desafios e dificuldades para a construção de uma boa biografia. Para 

ele, uma vida bem escrita seria quase tão rara quanto uma bem vivida. Ou seja, a 

vida real, mesmo que na sua fragmentação e impossibilidade de uma absoluta 

narratividade, é explosivamente prenhe de histórias a contar. Ela mesma, uma 

história composta por pequenos roteiros que, muitas vezes, podem nos parecer tão 

impossíveis, que poderia se dizer que um ficcionista, ao imaginá-la, estaria 

exacerbando absurdamente, na sua confecção, em termos da inventividade.  

A impressão, muitas vezes, é de que a ficção, por si, já é um luxo só. E no 

caso da narrativa biográfica, em que o autor, muitas vezes, se vale de elementos 

ficcionais para a composição desta, teríamos, então, um luxo exponenciado, uma 

vez que a vida real, na sua complexidade dita acima, ganha ainda operações de 

sentido que tendem a reorganizá-la, redimensionar muitos de seus atos e situações 

e circunstâncias, além dos riscos, sempre presentes, de se extirpar fatos 

imprescindíveis, minimizar outros importantes e realçar outros tantos que nem tão 

relevantes são. Talvez, por isso, não haja receita para se construir uma biografia. 

Construir uma biografia é, sempre, ter que criar uma nova e específica receita.  

Essa circunstância paradoxal da biografia - estar aquém e além de muitas das 

características das narrativas nos campos em que acaba por ser enquadrada, ou 

seja, desde a história, o jornalismo até a literatura – faz com que esta acabe se 

tornando objeto de percepções e conceituações difusas por parte de teóricos e 

estudiosos e, mesmo, dos leitores em geral.  

Especificamente em relação à literatura, a existência de poucos estudos a 

respeito da narrativa biográfica literária por si só já se apresenta como sintoma 

desse afastamento ou, quem sabe, estranhamento do universo literário em relação 

às obras que se dedicam à escrita sobre uma vida. Neste último capítulo, a reflexão 

a que nos dedicamos tenta ir ao encontro dessa problematização acerca das 

condições, elementos e características que podem atestar o valor literário de uma 

obra biográfica.    

Para tal, compreendemos ser importante retomar algumas noções e conceitos 

já referidos neste estudo e, mais detidamente, tentarmos articular pelo menos duas 

dessas idéias: a ilusão biográfica bourdiana e a noção de romance biográfico, de 

Bakhtin. A respeito da idéia de Bourdieu sobre a ilusão biográfica, no nosso 

entendimento, o biógrafo que faz esta aposta e, por isso mesmo, acredita nessa 
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possibilidade efetiva de reposição, pela narrativa, da totalidade da vida do 

biografado (a noção bourdiana de ilusão biográfica), pode ser percebido, então, e 

também, como o biógrafo ingênuo, de que falou Bakhtin (2003, p.152).  

Este capítulo, assim, se dedica a refletir sobre aspectos e elementos que 

podem contribuir para estabelecer apontamentos que levem à tentativa de 

construção de uma configuração conceitual em torno das biografias nas quais se 

percebe relevante e preponderante valor literário, levando-se em conta: i) as 

características e recursos literários e de natureza estética da obra biográfica; ii) a 

contratação proposta e efetivada pelo biógrafo, no que diz respeito à reposição do 

‘real e da verdade’ da vida do biografado - que pode ser percebida pela intensidade 

com que este se vale dos métodos técnicos e científicos de apuração e o modo 

como os utiliza, posteriormente, na tessitura biográfica – inclusive o lugar ou 

tentativa de apagamento que acaba por determinar para si mesmo como autor; iii) 

indícios e intensidade dos atos de ficcionalização da narrativa e iv) valores 

biográficos32 de que se vale o autor na construção biográfica. 

Tomando-se os aspectos acima, entendemos ser possível não apenas 

perceber a obra biográfica a partir da intencionalidade do autor, ou seja, a lógica da 

objetivação proposta na constituição da narrativa biográfica, mas também deslindar, 

no que se pode inferir na emergência da forma narrativa e das opções estéticas da 

obra, de como o autor quis inseri-la no universo do conhecimento. Ou seja, como a 

biografia deve ser percebida, a partir do conteúdo e sua forma pela qual foi 

construída pelo autor e como esta oferta se dá.  

Retomando os biógrafos analisados neste estudo, vale salientar que, se, por 

um lado, Mário Cláudio evidencia que, antes e prioritariamente, se vale da narrativa 

biográfica para efetivamente exercitar sua literatura, mas também pontuar questões 

                                                 
32 Valemo-nos aqui do conceito de valores biográficos de Bakhtin (2003). O autor discrimina, 
primeiramente, dois tipos de biografia: o aventureiro-heróico e o social-de-costumes. Segundo ele, os 
mesmos valores biográficos se dão de maneira distinta nos dois tipos de biografia. No primeiro tipo, 
observa-se como valores: a) a vontade de ser herói e de ter importância no mundo dos outros; b) a 
vontade de ser amado e c) a vontade de superar a fabulação da vida, a diversidade da vida interior e 
exterior. Na biografia social-de-costumes, os valores são os seguintes: a) o centro axiológico são os 
valores culturais históricos que organizam a forma do herói e da vida heróica ( a grandeza, a força, a 
façanha, a glória e não os valores individuais; b) o amor à vida é o amor à permanência prolongada 
das pessoas amadas, dos objetos, posições e relações ( não se trata de ter importância no mundo, 
mas estar com o mundo, observa-lo, vive-lo e revivê-lo reiteradamente) e c)  há constantemente uma 
duplicidade de planos de fabulação, o que sugere que o mundo biográfico está sempre em risco de 
desintegração e o autor se torna crítico, assumindo uma posição de distância em relação a todo e 
qualquer outro se torna essencial.  
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que lhe parecem caras no que diz respeito à história portuguesa e sua sociedade, 

Ruy Castro, por outro lado, também busca um nível de investimento estético-literário 

na tessitura de sua narrativa, mas a partir de outra perspectiva, que é a de constituir 

um registro jornalístico, inscrição detalhada e interpretante - no presente - da vida do 

biografado.  

Nesse sentido, é interessante observar que, enquanto Mário Cláudio nos 

apresenta, na construção biográfica que faz acerca de Amadeo, Guilhermina e 

Rosa, uma narrativa densa e voltada para si mesma, Ruy Castro estabelece um jogo 

narrativo em que apresenta questionamentos, ponderações e mesmo desmentidos 

sobre relatos presentes na memória coletiva acerca dos seus biografados - 

percebida e anunciada por ele mesmo, com uma postura, como já dissemos, de 

vigilante da verdade sobre a vida da personagem. O que não significa, no entanto, 

que Mário Cláudio, na sua narrativa densa e, propositalmente, de contenção de 

conteúdo e não se ocupando, prioritária e exclusivamente, da factualidade e do 

detalhamento de aspectos e circunstâncias da vida de seus biografados, não deixe 

de nos oferecer uma visão, mesmo que enviesada, da vida das personagens que 

biografou. Mas o que também não impossibilita que Ruy Castro, na sua abordagem 

jornalística e, em alguns momentos, de composição histórica, deixe de nos oferecer 

em O Anjo Pornográfico e Estrela Solitária uma narrativa que, apesar de não poder 

ser caracterizada exatamente como de preponderante literariedade, possui, como já 

apontado, inegável valor literário. Mas ressalte-se que estas operações de 

plasticidade têm como objetivo principal exatamente alimentar a contratação de 

verossimilhança proposta pelo biógrafo.  

Não parece exagero nem uma simplificação, entretanto, afirmar que enquanto 

a escrita de Ruy Castro se volta para a sociedade, se oferecendo, principalmente, 

como mais um ingrediente no grande e interminável debate acerca dessa própria 

sociedade e seus eventos, mitos e heróis, as biografias de Mário Cláudio parecem 

ser regidas por uma autonomia e certa aversão a essa postura. Não quer alimentar 

Mário Cláudio outra coisa a não ser o próprio fazer literário. Seus heróis importam, 

ao que parece, pelo modo como existem na sua narrativa. A relação com o real, o 

amplo processo social, não lhe parecem o aspecto mais relevante.      

Tomando como correta a noção de que o biográfico impõe, de algum modo, 

cerceamentos à  criação literária, o que dizer da obra do próprio Mário Cláudio (ver 
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Capítulo 3), da qual pode-se afirmar que se trata, praticamente toda ela, incluindo-se 

aí também os títulos ficcionais, de uma escrita alimentada diretamente pela 

inspiração e interesse pela narrativa biográfica? Mário Cláudio parece enxergar na 

existência humana e na narrativa sobre esta o grande filão de sua atividade literária.  

E daí não parece ser exagero dizer que, cotejada com outros romances do autor 

como  As batalhas do Caia (1995) e Camilo Broca (2007), entre tantos outros, a 

Trilogia da mão, a despeito de manter uma pactuação com o chamado mundo real e 

contratação com o leitor (o autor não descolou a obra da representação e memória 

que se tem dos biografados na vida cotidiana, ou seja, assume que seus livros 

tratam da vida do pintor, da violoncelista e da ceramista), apresenta características 

de estruturação textual e recursos estéticos bem próximos. Ou seja, 

independentemente do fato de ter estabelecido para sua narrativa uma orientação 

de liberdade ficcional ou não, Mário Cláudio investe, prioritariamente, na construção 

de um texto que se centra, acima de tudo, na busca da literariedade.    

Para exemplificar, podemos comparar trechos das três obras biográficas de 

Mário Cláudio em que o autor faz a descrição de como eram vistas ou, pelo menos, 

imaginadas por eles, as personagens com quem seus biografados acabariam por se 

casar: 

  

Assim é com Lúcia, esposa de Amadeo: 

 

Esta jovem de dupla nacionalidade, pelo menos na articulação da 
coquetterie com um gosto que não se deixa inquinar pela moda, irá adoptar 
a arte como condição invejável e honesta.Afastada dos círculos fechados. 
[...] Mas no tempo de que curamos, ou seja, naquele em que Amadeo a vê 
pela primeira vez, será ela uma fragilidade com uma pitada de histeria, 
inacessível por ter concluído ser esse o mais libidinoso e gratificante estilo 
de se entregar. De há muito que notava o olhar larguíssimo e penugento, 
que já se descreveu mas agora se precisa negro e molhado, de hulha ao 
fundo de galeria ou de veludo de pompa fúnebre sobre o qual se 
derramasse um vaso de magnólias. (CLÁUDIO, 1986-a, p.65.66). 

 

O Dr. Carteado Mena, em Guilhermina: 

 

Remetida à áurea serenidade, o que amplamente se vê é uma silhueta 
compacta, a do Dr. José Carteado Mena, divorciado, sem grande 
interioridade, com essa elefantina cadência que mais empresta, a cada 
passada, a indeterminação do projeto que o desejo de com as coisas se 
harmonizar. [...] Impressionam-se os que se lhe chegam, os dedos 
cremados lhe detectando de pioneiro radiologista, que nem sempre se 
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abstém de patentear como insígnia. E nada, absolutamente nada, o perfil 
lhe anima de rabino e aposentado, prático no acabrunhamento que o fará 
persignar-se a cada tentação, a rotina sustentar um Padre-Nosso nos 
bancos terminais dos Congregados. (CLÁUDIO, 1986-b, p. 79). 
 
 
 

E Antônio, que se casou com Rosa:  

 

Encontrara o moleiro que a haveria de a desposar, andava na 
comemoração de todo um ordenamento a aprender. Transitava pelo atalho 
do moinho, agora, com um carreto de mato destinado ao forno de seu pai. E 
via Antônio, que se encostava ao umbral, a refumar uma prisca, de calças 
brancas descaídas nos quadris, o loiro bigode polvilhado de farinha, como 
um huno que houvesse calvagado por tundras onde a neve se esfarelava. 
(CLÁUDIO, 1988, p. 42). 

 

Daí, o nosso entendimento de que o caminho percorrido neste estudo, de 

refletirmos sobre as obras de Mário Cláudio e Ruy Castro e, também, cotejando-as 

entre si, foi acertado, já que, em ambos autores estão presentes - mesmo que em 

intensidade, modo e circunstâncias distintos – elementos característicos 

delineadores do biográfico e do literário. Como pudemos observar nos capítulos 3 e 

4, dedicados, respectivamente, às análises das biografias de Mário Cláudio e Ruy 

Castro, os autores se distinguem, fundamentalmente, em muitos dos aspectos pelos 

quais é possível estabelecer cotejamentos entre suas obras biográficas de natureza 

não-ficcional.  

Diferenciam-se, em ambos, desde o projeto original das citadas obras, não 

apenas o interesse que os levou à empresa biográfica, como também, na 

essencialidade, as posturas adotadas pelos biógrafos frente às personagens, cujas 

vidas decidiram investigar e narrar e o modo pelo qual decidiram tecer tais relatos.  

  As tentativas de delineamento das obras de Mário Cláudio e Ruy Castro 

apontam, como já dito, para afastamentos e aproximações no que diz respeito às 

presenças do biográfico e do literário em ambas. Pode-se dizer, portanto, que as 

biografias de Cláudio e Castro analisadas neste estudo distinguem-se, 

principalmente, nos elementos que possuem em comum. Ou seja, mesmo 

prevalecendo distinções tão substanciais e que sugerem afastamentos entre as 

obras dos dois biógrafos, observa-se, ao mesmo tempo, aproximações entre essas 

duas obras. Aplicando às narrativas construídas pelos dois biógrafos, os parâmetros 
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discutidos neste capítulo, tendemos a acreditar que seja bem possível, afinal, 

estabelecer as seguintes percepções a respeito dos citados autores: 

 
 
 
 
Autores 

 
Recursos 
estéticos 
literários 

 
Contratação proposta 
pelo autor 

 
Indícios de 
ficcionalização 

 
Valores 
biográficos 
 
 

 
 
 
 Mário 
Cláudio 

 
É o investimento 
principal do autor 
que vê na 
biografia, antes, 
uma oportunidade 
para o exercício 
de sua literatura. 
Texto 
plurissignificativo, 
recheado de 
ambivalências. 

 
Escrita de contenção. 
Prioritário investimento 
estético. Conteúdo 
impreciso.Narratividade 
ambígua e literária. 
Relaciona um mundo 
“real” ( o dos 
biografados) com uma 
outra narrativa – 
ficcional – por meio da 
qual aborda e narra a 
vida dos biografados. 

 
Estabelecimento na 
obra de um plano 
ficcional que se 
relaciona com as 
narrativas 
biográficas. Uso 
abundante de figuras 
como metáforas e 
metonímias.Texto 
plurissignificativo. 
Discurso 
preponderantemente 
poético.  
 

 
Biografias do tipo 
social-de- 
costumes com 
prevalência dos 
valores de estar 
em meio aos 
outros(ser 
amado) e a 
duplicidade dos 
planos de 
fabulação. 

 
 
 
 
 
 
Ruy Castro 

 
Narrativa direta e 
objetiva, mas de 
efetivo valor 
estético. Oscila 
entre o jornalístico 
e o histórico.  
 
 
 
 

 
Escrita de expansão. 
Prioridade informativa. 
Conteúdo busca ser 
preciso e verdadeiro. 
Narratividade objetiva e 
direta. Oferta de dados 
diversos e 
abrangentes.Oscila 
entre o jornalístico e o 
histórico. 

 
Nas poucas vezes 
em que Ruy Castro  
ficcionaliza, o fato é 
denunciado pelo 
autor, deixando claro 
que o relatado trata-
se, naquele 
momento, de uma 
possibilidade. No que 
deixa implícito que, 
rigorosamente, os 
outros fatos narrados 
verdadeiramente 
assim se deram. 

 
Narrativa oscila 
entre os tipos 
aventureiro-
heróico e social-
de-costumes. 
Personagens 
biografadas 
centralizam a 
ação. Prevalece 
nas biografias 
analisadas a 
figura clássica do 
herói: 
anunciação, 
aventura,traição, 
paixão e morte. 

 
Quadro 4  O biográfico e o literário em Mário Cláud io e Ruy Castro 

 

Assim, com o cuidado de não estabelecermos rotulações simplificadoras, 

pode-se dizer, como se vê no quadro acima, que a narrativa biográfica construída 

por Mário Cláudio pode ser bem mais percebida como a do autor crítico, de uma 

narrativa biográfica de caráter literário (artístico). Já Ruy Castro, apesar de, por 

vezes, como visto no Capítulo 4, apontar, ele mesmo, o que podem ser entendidos 

como os limites da narrativa biográfica no cumprimento de seu objetivo - repor a vida 

de uma personagem, o que se dá por meio de questionamentos a informações e 
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fatos que apura, mas dos quais geralmente duvida, ou quando denuncia que um 

mesmo episódio possui mais de uma versão ou justificativa - o autor brasileiro não 

pode deixar de ser compreendido como um biógrafo ingênuo de uma biografia que 

resulta de um processo marcado pelo ilusório, como apontado por Bourdieu. O que 

se evidencia, pelo menos na análise aqui realizada, é que mesmo ao questionar a 

efetividade da empresa biográfica, Castro o faz no sentido de reforçar sua aposta na 

constituição de uma imagem, uma identidade do biografado e, assim, fazer a 

reposição da trajetória deste pela narrativa que vai tecendo.  Ruy Castro privilegia os 

valores biográficos. Faz de sua narrativa a tentativa da simbólica ressurreição da 

personagem biografada. Empresa ingênua e ilusória. 

   

 

5.1 Demarcações do biográfico 

 
 

No intuito de estabelecer uma reflexão mais apropriada acerca da natureza da 

obra biográfica, procedemos, para este estudo, à leitura de uma série de biografias 

de outros autores de língua portuguesa, com objetivo de tentar melhor perceber e 

elucidar características formais e de conteúdo desse tipo de narrativa. Nesse 

sentido, procuramos ainda mesclar, nessa seleção, biografias oferecidas ao 

leitorado como de natureza mais histórica como Mauá: empresário do império, de 

Jorge Caldeira (1995), outras, com claros indícios de ficcionalização, como O 

selvagem da Ópera (1994), de Rubem Fonseca, e ainda outras com um viés mais 

acentuado de crítica de arte, como O anjo negro, de Paulo Lemisnki (1983). A 

recém-lançada biografia Tim Maia, de Nelson Motta (2007) pode ser entendida como 

um exemplo de biografia dita jornalística.  

A detalhada e extensa biografia sobre a vida de Machado de Assis, de 

Raimundo Magalhães Júnior, Vida e obra de Machado de Assis33 (1950), nos 

oportunizou a leitura de uma meticulosa pesquisa sobre a vida do escritor. A obra é, 

de certo modo, um contraponto às biografias existentes, até então, sobre o literato e 

                                                 
33 A biogafia de R. Magalhães Júnior é considerada uma das mais completas obras sobre a vida do 
escritor brasileiro. É apresentada em quatro volumes: Aprendizado, Ascensão, Maturidade e Apogeu. 
Concluída em 1950, a biografia se distingue das outras sobre Machado de Assis, pela apresentação 
de inéditos documentos e textos literários do escritor e pela profunda pesquisa, elaborada a partir de 
inúmeras entrevistas e buscas em acervos particulares, hemerotecas e bibliotecas. 



 164 

que o apresentaram como um indivíduo pouco emotivo e menos ainda interessado 

nas questões mais amplas, de interesse social, do Brasil de sua época. Vida e obra 

de Machado de Assis envereda pelos caminhos das reações pessoais e intelectuais, 

pela literatura, de Machado, e oferece, ao leitor, em um texto objetivo, em que se 

percebe a intenção do autor de ordenar e interpretar os fatos mais relevantes da 

vida do biografado, ao tentar contextualizá-los.   

Já o poeta Paulo Leminski (1983), pode-se dizer, mergulhou na essência da 

obra de João da Cruz e Sousa para compor a biografia O negro branco e nos 

oferece um texto, talvez, também tocado pelo simbolismo de Cruz e Sousa, poético, 

delicado e, ao seu modo, estabelece uma intensa colagem da obra do poeta à vida 

dele.  

 

Tem poetas onde interessa mais a obra, artistas cuja peripécia pessoal se 
reduz a um trivial variado, sem maiores sismos dignos de nota, heróis de 
guerras e batalhas interiores, invisíveis a olho nu. Tem outros, porém, cuja 
vida é, por si só, um signo. [...] Cada vida é regida pelo astro de uma figura 
de retórica. Certas vidas são hiperbólicas. Há vidas-pleonasmo. Elipses. 
Sarcasmos.Anacolutos. Paráfrases. A figura de retórica mais adequada 
para a vida de Cruz e Souza é o oxímoro, a figura da ironia, que diz uma 
coisa dizendo o contrário. (LEMINSKI, 1983, p. 16).  
 
 

Destaque-se aqui a referência de Leminski à vida do poeta como uma 

dimensão espacial, “onde interessa mais a obra”, e da interseção entre 

vida/linguagem e vida/narrativa já que, para o também poeta Leminski, “cada vida é 

regida pelo astro de uma figura de retórica” (LEMINSKI, 1983, p.16). 

Interessante perceber que, narrativamente, Rubem Fonseca (1994) 

apresentou a biografia de Carlos Gomes como um possível roteiro para um filme. 

“Este é um texto sobre a vida do músico Carlos Gomes, que servirá de base para um 

filme de longa metragem”, diz o autor, que critica o desconhecimento dos brasileiros, 

em geral, sobre o compositor, a despeito da existência de farto material biográfico, 

“ainda que a maioria seja panegirical e repita os erros factuais cometidos por Luís 

Guimarães Júnior, primeiro biógrafo do maestro”, sentencia Fonseca. (FONSECA, 

1994, p. 9). Mas, ao mesmo tempo, Fonseca assume, em sua narrativa, uma distinta 

condição de biógrafo em que, simultaneamente e à medida que vai oferecendo 

aspectos e passagens da vida do músico brasileiro, acaba por refletir sobre o próprio 
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exercício narrativo/ficcional, sob a proposta angulação de que seu livro, antes, é 

uma proposta de roteiro fílmico: 

 

 

 

 

Um empregado informa que a condessa Maffei chegou ao teatro. Ela entra 
na platéia, cercada de criados e áulicos, causando certo alvoroço. [...] Neste 
momento, numa dessas coincidências que ocorrem muito no cinema, 
chega, acompanhado de Bonola, o tão esperado Giuseppe Villani. É um 
homem de sobrancelhas grossas, uma calvície incipiente, costeletas e 
longos e bastos bigodes que descem pelos cantos da boca. (FONSECA, 
1994,p. 66). 
 
 

A opção narrativa de Rubem Fonseca de estabelecer um narrador que vai 

guiando o leitor como que por um roteiro cinematográfico, que ora vai se 

desenhando ou mesmo já está sendo assistido por uma platéia em uma sala de 

cinema, permite ao autor estabelecer uma variedade de situações que privilegiam a 

perspectiva meta-literária, como na passagem a seguir: 

 

[...] Houve um momento em que pensei iniciar o filme com Carlos já em 
Milão, ignorando a fase adulta de sua vida no Rio de Janeiro. Com exceção 
de um acontecimento essencial à nossa dramaturgia, que por enquanto 
quero manter em segredo, suprimi toda a infância do maestro...[...] Mesmo 
começando a contar a vida de Carlos a partir dos vinte e três anos de idade, 
corro o risco de diluir o filme. É claro que tudo pode ser resolvido depois, na 
montagem. [...] Como se vê, isto não é um tratamento, um argumento, ou 
mesmo um roteiro. É um texto básico, assim como Guerra e paz, de 
Tolstoi[...] (FONSECA, 1994, p. 32).  

 

Depois de listar as principais personagens de seu texto básico, Fonseca 

admite que há personagens demais na história, em que “até José de Alencar e Verdi 

aparecem”.  E Rubem Fonseca ainda ironiza: “Gente demais? Problema dos 

roteiristas”. E sugere: “se eu fosse escrever o roteiro, provavelmente faria de André 

Rebouças o narrador do filme.” (FONSECA, 1994, p. 32). 

Cabe registrar aqui que os artifícios explicitados acima por Rubem Fonseca o 

liberaram, não apenas para intervir diretamente na narrativa, no pleno exercício de 

sua heterodiegese, e quase que em diálogo direto com o leitor, mas, como biógrafo, 

para ficcionalizar sem nenhum tipo de risco ou empecilho. Ao discorrer sobre a 

estréia de Joana de Flandres, no Teatro Lírico Fluminense, Rubem Fonseca 
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descreve uma imaginada cena em que “um homem de casaca conversa com um 

homem de cartola” divididos em suas opiniões acerca do espetáculo que acabaram 

de assistir e lançando mão de opiniões que tanto impactariam a paz de espírito de 

Carlos Gomes.  

Já a biografia sobre a vida de Tim Maia, Vale tudo, é apresentada ao leitor 

como sendo resultado de “uma pesquisa assombrosa e intensa convivência” do 

jornalista e produtor musical Nelson Motta com o biografado. Apresenta-se como 

uma biografia jornalística e, de início, já adverte para o fato de que o biógrafo foi fiel 

à memória rebelde, desbocada e transgressora de Tim Maia, e que, para tal, adotou 

uma narrativa feita com paixão e irreverência (MOTTA, 2007). E não é exagero. 

Nelson Motta, por influência, certamente, do jornalismo, construiu um texto muito 

descritivo de situações e, principalmente, repleto de frases, em discurso direto, 

atribuídas a Tim Maia, cujo objetivo parecem ser o de demarcar enfaticamente a 

personalidade do cantor que integrou o funk e soul à música brasileira. A 

organização da biografia obedece a uma cronologia que, também como destaque do 

título dos capítulos, informa o peso de Tim Maia. Inicialmente, a divisão se dá em 

espaços de cinco anos (1954, 1959, 1964, 1969) e, a seguir, praticamente, ano a 

ano. 

Se Tim Maia é intensamente caracterizado, nesta biografia, pela irreverência, 

deboche e como alguém que, excessivamente, falava por palavrões, pode-se afirmar 

que a próxima narrativa apresentada não fica muito distante disso. Motta (2007) 

adota um texto de excessiva coloquialidade, repleto de gírias e, na linha de seu 

biografado, sem poupar palavrões, como nas passagens a seguir: 

 

[...] Faltava grave, agudo, eco, volume, tudo na sua voz. O som estava uma 
merda. (p.65) 
[...] Queria uma música forte, nada de amorzinho, podia ser sobre um cara 
que está de saco cheio e não quer mais ficar com a garota, quer lhe dar um 
esporro, um pé na bunda musical. (p.69) 
[...] já que a empregada da casa era uma mulatinha alegre e gostosinha, 
mas cozinhava pessimamente, quando cozinhava.(p.74) 
[...] Era um colosso de mulher, gostosíssima, e Tim logo partiu para o 
ataque, propondo-lhe uma bimbadinha e, caso fosse necessário, o 
casamento.(p.98)  
[...] O fato era que estava fodido. (p.211) 
[...] Tim pegou o telefone, mandou o festival e a RBS à puta que os pariu e 
desligou. (p.383) 
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 São apenas poucos exemplos. Das 385 páginas que compõem Vale tudo, não 

há sequer uma página sem uma gíria ou palavrão. 

Não foi objetivo, neste estudo, a análise mais detida das obras citadas acima, 

mas estas contribuíram, certamente, para um olhar, mesmo que nos fixando, 

prioritariamente, nos elementos formais, ou seja, sobre sua estrutura e forma de 

organização, para evidenciar aspectos importantes para melhor compreender a 

natureza do biográfico. 

Buscando, enfim, estabelecer alguns elementos que possam contribuir para 

essa demarcação do biográfico, em uma obra, além, é claro, da inequívoca 

motivação de exposição da trajetória de uma vida, mas o modo como o próprio 

biógrafo acaba por definir, a si mesmo, nesse jogo narrativo, em função das opções 

que assume no que diz respeito à construção da imagem do biografado, síntese 

inevitável, de uma tensa relação e disputa de sentido com um conjunto de 

representações e imaginários já existentes acerca deste e do qual a própria biografia 

ajuda a constituir. Ou, como apontou Bakhtin: 

   

O mundo da biografia não é fechado nem concluído, não está isolado do 
acontecimento único e singular da existência por fronteiras sólidas e de 
princípio. É verdade que essa comunhão no acontecimento único é indireta; 
a biografia está diretamente integrada ao mundo imediato (ao clã, à nação, 
ao Estado, à cultura), e esse mundo imediato, a que pertencem a 
personagem e o autor – o mundo da alteridade – é um tanto condensado 
em termos de valores, consequentemente, um tanto isolado, mas esse 
isolamento é natural-ingênuo, relativo e não de princípio, não estético. A 
biografia não é uma obra e sim um ato esteticizado orgânico e ingênuo(...) 
(BAKTHIN, 2003, p.152). 

 
 
 Mas o próprio Bakhtin alerta para o fato de que esta é uma formulação ideal 

para  noção da biografia. O autor russo destaca - o que nos interessa diretamente - 

que é bem possível a estilização da forma biográfica por um autor crítico. Para ele, o 

biógrafo pode se tornar um autor crítico, um puro artista, deixando, assim, de ser 

ingênuo e inteiramente enraizado no mundo da alteridade, quando aos valores da 

vida da personagem ele irá opor sempre os valores transgredientes do acabamento. 

O autor russo destaca que, nessa perspectiva, o biógrafo demarcará sua biografia a 

partir de um ponto de vista essencialmente distinto da maneira pela qual ela foi 

superada de dentro de si mesma pela personagem: “ali cada linha, cada passo do 

narrador tenderá a utilizar o excedente essencial de visão.” (BAKTHIN, 2003, p.155). 
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Bakhtin nos chama a atenção, assim, para aquelas obras biográficas em que, 

mesmo estando, em termos de seu conteúdo, efetivamente, centradas na 

apresentação de uma trajetória de vida, a natureza e o perfil da narrativa que as 

institui fazem com que essas se estabeleçam de modo distinto, tendo nelas 

destacadamente valorizados os aspectos estéticos da narrativa que as institui. A 

dizer, a linguagem insinua-se, ela mesma, com a força de uma personagem. É viva, 

presente e atuante naquilo que conduz e toca o leitor.    

 

 
5.2 Biografia literária: uma possibilidade  

 
  

Ao consultar e/ou proceder à leitura de várias biografias e nos fazermos a 

pergunta “Esta biografia pode ser qualificada como uma obra de efetivo valor 

literário?”, a resposta, geralmente, não se constituiu simplesmente de um “sim” ou 

“não” - principalmente naqueles casos em que o autor estabelecia um texto de 

evidente valor estético, mas cuja estruturação também se guiava, privilegiadamente, 

pela exposição da trajetória do biografado e da vida deste como realmente ela se 

deu, ou seja, uma narrativa refém desse compromisso apriorístico do biógrafo de 

repor o real, de desvelar a ‘verdade’ de uma vida.  

A começar por Mário Cláudio e Ruy Castro, mas observando também biografias 

de outros autores, a percepção que tivemos é de que, apesar das dificuldades de 

categorização e de natureza conceitual inerentes à própria natureza da biografia, 

também para esta a determinação de um status de literário é bem possível. Pelas 

reflexões e análises empreendidas neste estudo, compreendemos que o valor 

literário de uma biografia, aliás, como em qualquer outra tipologia discursiva, está 

antes, e principalmente, nessa determinação fundadora da obra em tecer um texto 

que estabelecerá, para além da exclusiva intenção de apresentação da trajetória da 

vida do biografado, uma narrativa envolvente que fará prevalecer o literário.  

Como abordado no Capítulo 2, o literário se faz presente “em cada discurso 

impulsionando o mais de cada discurso”, instaurando uma tensão entre presença e 

ausência e compreendendo diferentes e, mesmo, contraditórias leituras. Como 

destacou Manuel Antônio de Castro, “o literário não é falta, pelo contrário, é algo 

demais.” (CASTRO, 1984, p. 62). Retomando também a noção de que o literário se 



 169 

manifesta por si mesmo, e, assim sendo, que a percepção de sua presença se dá 

inequivocamente, é oportuno, neste momento, reafirmamos que muitas das 

biografias - independentemente da época em que foram escritas e publicadas, perfil 

do biografado ou do próprio autor - podem ser compreendidas como narrativas que 

possuem verdadeiro valor literário.  

Mesmo diante do fato de que nos determos sobre a narrativa biográfica, a 

partir da literatura, signifique assim, depararmo-nos com lacunas conceituais e, 

muitas vezes, preconceitos em relação a esse objeto, vale dizer que o valor 

estético/literário de muitas das biografias deve, no entanto, apontar para a garantia 

de um espaço desse gênero ou subgênero no amplo espectro da literatura. 

Tal percepção, certamente, nos estimula à proposição do que pode ser o 

conceito de uma “biografia literária”, com o cuidado de distingui-la das já correntes e 

usuais noções acerca do biografismo ou crítica biográfica. Certamente, tal 

proposição pode contribuir para demarcar um tipo específico de narrativa biográfica, 

destacando-o de outros empreendimentos deste gênero, seja do campo histórico, 

jornalístico ou outro qualquer. 

Enfim, após a discussão dos apontamentos de natureza teórica e conceitual, 

formulada até aqui, encerramos este quinto e último capítulo com a proposição 

abaixo acerca das biografias literárias. 

 

Biografias literárias:  São obras de natureza autobiográfica ou 

biográfica em cuja composição se pode perceber a preponderância do 

exercício literário e constituição de uma narrativa instituída sobre 

elementos literariamente estilizados. O autor da biografia literária 

privilegia os valores de transgressão do acabamento estético em 

oposição aos valores biográficos da vida da personagem. A biografia 

literária é resultado do trabalho, reconhecidamente artístico, de um 

autor crítico, cuja obra narrativa prioriza a si mesma como presença no 

mundo e se vale do mote biográfico, em geral, como oportunidade de 

exercício do fazer literário.    
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este estudo partiu de algumas hipóteses acerca das relações entre as 

narrativas biográficas e a literatura. Muitas das inquietações que nos moveram, 

inicialmente, acabaram, durante a construção deste trabalho, por se constituírem, 

efetivamente, em problemas que foram, no percurso, se delineando mais 

claramente. Assim foi com a nossa preocupação inicial em delimitar, no campo 

literário, o lugar exato para as biografias. De início, nos pareceu impossível fazê-lo. 

Definir uma obra, exatamente, como uma biografia já é, por si só, um exercício 

desafiador por exigir que, para isso, se buscassem enquadramentos disciplinados 

pelos mais distintos campos de conhecimento. Apontar esta mesma obra, então, 

como narrativa de valor literário, exigia a apropriação de critérios e parâmetros ainda 

mais complexos e, por vezes, não consensuais.  

Nesta tese, buscou-se escapar de um confronto reducionista entre ficção e 

realidade. Um tipo de dicotomia simplificadora, em termos de reflexão teórica. As 

perspectivas que mereceram nossa atenção foram na direção de problematizar a 

construção biográfica a partir das intencionalidades do autor; das contratações 

propostas e que balizam as biografias; o campo de conhecimento em que a empresa 

biográfica se institui e, principalmente, as características presentes nas narrativas 

biográficas.  

Cabe salientar, no entanto, que nosso objetivo, em nenhum momento, teve 

apenas uma preocupação classificatória ou taxonômica. Quis, antes, refletir sobre 

possíveis lugares para a biografia na literatura. Por isso, conceitual e teoricamente, 

os caminhos pelos quais optamos tentaram privilegiar a discussão sobre o fenômeno 

literário e as circunstâncias de sua ocorrência e, por outro lado, a demarcação do 

biográfico e suas distintas formas de manifestação. 

A revisão bibliográfica, em termos da teoria literária, nos possibilitou melhores 

condições para um mais preciso e atualizado enquadramento acerca da 

literariedade. Propiciou, ainda, estabelecer o que nos pareceu uma adequada 

discussão sobre como é pensar a biografia como instância possível para realização 

da arte literária. Esse percurso teve a iluminação de autores importantes que, em 

muito, contribuíram para a percepção de como essa é uma noção a cuja construção 
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se integram elementos que devem ser observados de modo sempre relativo e que, 

em sua formulação, prevalece sempre uma marcante volatilidade.   

O estudo sobre biografias foi oportunidade enriquecedora, acima de tudo, para, 

em primeiro lugar, refletirmos, de maneira mais abrangente, sobre narrativas e a 

relação dessas com a construção da memória. De como, de um modo ou outro, as 

narrativas acabam, também, em um complexo processo de esteticização da 

experiência, influenciando o próprio vivenciamento. Pois a própria vida, essa se 

institui narrativamente. E como o passado se faz da relação entre o presente e o 

futuro, a memória - essa coletiva obra moral e estetizante - se estabelece, 

geralmente, como validação não do que foi (será possível realmente sabê-lo?), mas 

do que convém. A todos e a cada um. O habitual e o incomum, na sua efemeridade, 

registrados a partir do enviesado olhar do biógrafo: a não-história, a narrativa 

fragmentada e despretensiosa do recorte e do interdito.   

Quanto à natureza da obra biográfica, foi importante observar como tais obras 

se instituem e, como para a maioria delas, vale a noção bourdiana de ilusão 

biográfica. Na maioria das biografias lidas e consultadas para esta tese (a maioria 

delas não foi citada aqui), pudemos observar essa tendência à construção de uma 

narrativa que explicita a vida do biografado como uma trajetória linear, coerente ou, 

como apontou Bourdieu, a vida apresentada como um conjunto coerente e orientado 

que pode e deve ser apreendido como uma expressão unitária de uma intenção 

subjetiva e objetiva, de um projeto.  

As análises das obras do escritor português Mário Cláudio e do escritor 

brasileiro Ruy Castro deram a substância necessária para nos dedicarmos, ainda 

mais, à reflexão sobre a relação entre as biografias e a literatura. O cotejamento 

entre as obras dos dois autores e das obras, entre si, de cada um deles, tornou 

possível estabelecermos os critérios pelos quais passamos a observar os indícios de 

literariedade de uma obra biográfica.  

Reafirmamos, finalmente, nesta Conclusão, nossa aposta na validade de uma 

acolhida mais justa, pela literatura, daquelas biografias que se instituíram como 

obras de reconhecido valor literário, assim como reiteramos a percepção de que tal 

reconhecimento só se pode dar àquelas obras que podem ser caracterizadas como 

de inequívoca natureza artística. Indiscutível literatura. Nesse sentido, evidenciou-

se, para esta pesquisa, que tais discriminação e qualificação não têm 
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exclusivamente a ver com a presença de indícios de ficcionalização e muito menos 

pelo uso, seja ele excessivo ou contido, de figuras de linguagem: metáforas, 

metonímias etc. Tais recursos, certamente, indicam, de algum modo, uma 

disposição à literariedade, mas é certo que, por si sós, não podem assegurá-lo. 

Como abordamos no corpo deste estudo, a literariedade se institui na intercorrência 

de circunstâncias outras, certamente bem mais profundas e complexas.    

Por fim, queremos apontar alguns aspectos que nos parecem sintetizar as 

percepções resultantes de nossos estudos, análises e interpretações: 

a) As biografias, na atualidade, reencontram um momento propício para sua 

produção pois há clara retomada de interesse por esse tipo de narrativa por parte do 

leitorado e do mercado editorial. Tal fenômeno deve ser pensado a partir de análises 

mais amplas, no que diz respeito ao contexto social contemporâneo, marcadamente 

de revalorização de trajetórias individuais como forma de inspiração e compreensão 

do presente, em função de intensos processos de apagamento de referenciais 

ideológicos e de valores, até então, demarcadores importantes da compreensão do 

mundo pelo homem; 

b) Importante perceber que, na atualidade, também o estudo sobre biografias - 

literárias ou não - volta a ser objeto de interesse de pesquisadores em várias partes 

do mundo. Obras como Mapping lives, organizada por autores ingleses e publicada 

em Nova York, e Le pari biographique, de François Dosse (que em muito nos 

ajudaram na condução deste estudo) parecem retomar uma longa tradição de 

estudos sobre o gênero biográfico que já foram muito mais intensos e profundos em 

vários países da Europa, principalmente na Inglaterra, onde tais reflexões se 

estabeleceram como um importante ramo da pesquisa literária nas décadas de 30 e 

40 do século passado, com a produção de muitos estudos, cuja organização já 

sugere mesmo a possibilidade de se pensar uma “teoria da biografia”; 

c) As análises da Trilogia da mão, de Mário Cláudio, mostraram que este 

conjunto de biografias pode bem ser considerado como biografia literária por 

preencher plenamente os critérios elencados no Capítulo 5 deste estudo, a saber: as 

características e recursos literários e de natureza estética da obra biográfica; a 

contratação proposta e efetivada pelo biógrafo, no que diz respeito à reposição do 

‘real e da verdade’ da vida do biografado; os indícios e intensidade dos atos de 

ficcionalização da narrativa e os valores biográficos, dentro da noção bakhtiniana, de 
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que se vale o autor na construção biográfica. Em Mário Cláudio, o biográfico - e 

podem ser incluídas aí também suas obras ficcionais – é, acima de tudo, um mote 

para que o escritor empreenda seu exercício literário. No caso da Trilogia, não se 

pode nem mesmo afirmar que Amadeo, Guilhermina e Rosa são, nas obras que lhe 

são dedicadas – as figuras que centralizam a narrativa.  

d) As análises de O Anjo pornográfico, Estrela Solitária e Carmen levaram à 

compreensão de que essas obras apresentam importantes elementos 

caracteristicamente literários. No entanto, a despeito do investimento estético na 

tessitura de suas narrativas (especialmente em O Anjo pornográfico e Estrela 

solitária), tais biografias não podem, como as de Mário Cláudio, ser exatamente 

percebidas como biografias literárias, como no conceito proposto. A contratação 

proposta por Ruy Castro é de uma reposição, pela narrativa, da totalidade da vida do 

biografado. O autor esboça, na narrativa, atos de ficcionalização, mas, vigilante, ele 

mesmo, do contrato proposto de ‘fidelidade ao real’, acaba por denunciá-los. Ao 

contrário das personagens da Trilogia, de Mário Cláudio, os biografados por Castro 

bem mais são construídos a partir dos chamados valores biográficos, apontados por 

Bakhtin, nas biografias do tipo aventureiro-heróico e social-de-costumes. 

e) É bem possível se pensar em um conceito delineador em torno de biografias 

de natureza literária, tomando-se, para tal, os critérios, que nos pareceram mais 

importantes, para a devida caracterização das obras que possam atestar, entre 

outros pontos, seu valor como efetiva obra literária. Nesse sentido, o conceito que 

nos arriscamos a apresentar, tenta perceber tais biografias como aquelas em que há 

a preponderância do exercício e constituição de uma narrativa instituída sobre 

elementos literariamente estilizados e como sendo resultado do trabalho, 

reconhecidamente artístico de um autor crítico, cuja obra narrativa prioriza a si 

mesma como presença no mundo e se vale do mote biográfico, em geral, como 

oportunidade de exercício da literariedade.   

Das inúmeras outras indagações que, inicialmente, nos moveram, muitas se 

mostraram inócuas ou sem importância. E, por isso mesmo, foram deixadas pelo 

caminho. Outras tantas se mantiveram muito presentes e, como uma intensa força 

de atração, nos puxava para o ponto que, talvez, já quiséssemos ir. Podem estar, 

também, quem sabe, nas entrelinhas desta tese, em nível de latência, outras 
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interrogações que, por um motivo ou outro, nem sequer conseguiram devidamente 

se constituir. Possíveis perguntas futuras.  

Enfim, este é o término de uma longa jornada construída entre idas e vindas, 

descobertas e desencontros, momentos de esclarecimentos e de encantamentos, de 

longos desvios que se mostraram oportunos, mas também de atalhos enganosos e 

equivocados. Vivida nos seus anseios e ansiedades, limitações e desejos, vontades 

e frustrações. Nas suas frágeis possibilidades, a odisséia possível.   
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APÊNDICE 1 – Entrevista com Mário Cláudio 

 
Entrevista com Mário Cláudio, em fevereiro de 2007,  em Francos, residência do 

escritor, na cidade do Porto. 

 

P:   Desde o início o senhor já havia pensado em uma Trilogia ou a idéia de 

transformar as biografias em uma trilogia veio somente depois? 

 

MC: Eu fui abordado pela Imprensa Nacional que me convidou para escrever um 

ensaio sobre o pintor Amadeo de Sousa-Cardoso. Isso foi na década de 80. 

Comecei a escrever e depois de uma acerta altura, dei-me conta que aquilo que 

estava a escrever não era propriamente um ensaio mas um romance. E pus o 

problema à pessoa que estava à frente da Imprensa Nacional àquela altura, o 

escritor Vasco Graça Moura, e ele demonstrou interesse em ver o texto.  Ele gostou 

muito do texto e disse que publicaria mesmo como um romance. Mais ou menos no 

meio da escrita, dei-me conta que o romance de Amadeo era o primeiro de uma 

trilogia e os outros seriam figuras que tinham todas nascido em anos sucessivos. O 

primeiro, Amadeo, o mais velho; a segunda seria a violoncelista  Guilhermina Suggia 

e a terceira a ceramista Rosa Ramalha. Todos as três, figuras do norte de Portugal e 

uma característica muito interessante sobre a qual me debrucei muito nesta altura: 

nenhum deles teve uma instrução oficial, obrigatória. Nasceram como que de 

geração espontânea, foram autodidatas -artistas sem mestre. O Amadeo nunca 

freqüentou uma escola de Belas Artes, um curso de pintura. Freqüentou apenas 

alguns meses da Escola de Arquitetura, mas desistiu. A Guilhermina Suggia 

aprendeu logo cedo a tocar violoncelo com o pai que dirigia uma banda aqui na área 

do Porto, portanto não teve uma grande educação musical e a Rosa Ramalho era 

analfabeta. E, de repente, essas pessoas tocaram algo que era muito profundo. 

Foram inovadores e todos eles conhecidos internacionalmente. Isso me chamou 

muito a atenção. É como se fossem prescrutadores de um mistério antigo, de uma 

sabedoria infusa, que não é aquela sabedoria que a escola transmite. Tiveram a 

possibilidade de auscultar esses oráculos e todos eles nasceram sem mestre. Isso 

me pareceu particularmente interessante, sobretudo por que revelava uma 

mentalidade muito característica do norte de Portugal, talvez em função da nossa 
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ascendência um pouco celta... eu gosto de pensar assim. Ou seja, pouco 

racionalista, mas muito criativa, de quem fala por mistérios, de quem fala mais ou 

menos em transe 

 

P: Isso parece ser particularmente mais forte em Rosa Ramalha... 

 

MC: Sim, em Rosa, muito. Rosa Ramalha conseguiu fazer coisas extraordinárias, 

sendo uma mulher completamente inculta. Ela vai ressuscitar, no seu imaginário, 

figuras da mitologia celta -já que ela não tinha conhecimento direto -e vai ressuscitar 

animais que fizeram parte desta área, como o alce -que há muitos anos estão 

extintos por aqui. E onde ela foi buscar isso? É natural que ela tenha captado 

alguma coisa dos capitéis das igrejas românicas, mas a maior parte das coisas 

talvez tenha sido transmitida mimeticamente. Ela foi a uma espécie de inconsciente 

coletivo buscar tudo isso que nos transmitiu. Eu suponho que essa sabedoria infusa, 

essa atitude, também esteve presente na experiência de criação dos outros dois 

artistas: o Amadeo e Guilhermina. 

 

P: O fato de serem pessoas que atravessaram do século XIX para o século XX 

serviu também para retratar esse importante momento na vida da arte, e 

especialmente, da vida em Portugal? 

 

MC: Creio que sim. Todos eles foram, de alguma forma, inovadores. Amadeo 

experimentou praticamente todos os grandes da pintura que depois desenvolveria. 

Ele tocou o cubismo, alguma coisa do surrealismo...A Suggia, embora tivesse um 

repertório musical predominantemente romântico e clássico, foi uma inovadora na 

interpretação ao violoncelo. Inovadora até na própria posição do violoncelo. Ela foi a 

primeira mulher que ousou a tocar o violoncelo colocado entre as pernas, o que era 

considerado uma posição indecorosa para uma mulher... as violoncelistas o tocavam 

com o instrumento colocado de lado e ela foi a primeira mulher a fazer frente a esse 

tabu...E a Rosa Ramalha foi uma mulher que indiscutivelmente esteve no limiar da 

modernidade em Portugal, Quando ela foi descoberta nos fins da década de 50, 

como artista popular, as primeiras pessoas que se interessaram por ela foram os 

grandes artistas plásticos, os herdeiros do Amadeo, as pessoas que estavam 



 186 

próximas da Modernidade nas artes é que se interessaram por isso por que as 

outras pessoas achavam que o universo que ela criava era um universo 

completamente monstruoso, que não agradava aos burgueses, enfim, à classe 

média. Portanto, ela foi também, sem o saber, uma grande modernista. 

 

P: A Trilogia possui vários planos narrativos. É um paralelismo narrativo que tem, de 

um lado o plano que tem como referente o biografado, e do outro, um texto de 

natureza ficcional que percorre as três biografias. Também esse texto ficcional 

esteve pensado desde o início da Trilogia ? 

 

MC:  O texto ficcional teve uma origem diferente. Justamente por que não queria 

escrever uma biografia tout court, nem sequer uma biografia romanceada,, eu 

precisava de alguma coisa que sublinhasse o caráter ficcional daquele texto.  O que 

se apresenta, então, é uma psicobiografia das várias figuras, uma incursão pela 

personalidade da pessoa, pelas atmosferas a que esteve ligada, muito mais que 

pelos factos verificáveis, mas vividas por uma personagem que não é o narrador, 

que não sou eu. É uma outra pessoa. Muitas vezes é um segundo narrador, um 

delegado do narrador ... seja o Álvaro... ou certas figuras que aparecem. Suponho 

que essa dimensão é mais nítida em Amadeo que nos outros romances... mas ela 

está lá com certeza. Depois a figura do Álvaro dissolve-se um bocado, pois eu 

achava que ela não podia avolumar demasiadamente, mas em qualquer dos três 

romances apresentam-se outras figuras: o Papi, no primeiro, a Priscila, em 

Guilhermina 

 

P: O Frederico, que é uma voz narrativa muito presente em Amadeo... 

 

MC: Sim..., mas ele morre em Amadeo. E esta é uma história verdadeira. Eu tive um 

companheiro de faculdade que era um rapaz que estava a estudar na Faculdade de 

Letras de Coimbra e que morreu naquelas circunstâncias.... 

 

P: Com um disparo de arma de fogo... 

 



 187 

MC: Um disparo e nunca se percebeu muito bem qual teria sido a causa... numa 

quinta que tinha aquelas características... ou seja, na região do noroeste português 

e essa história tem alguma coisa de verídico... como também a figura do tio dele, o 

Papi, também era verdade. Era um médico, um homem muito dependente da 

droga... no caso dele, a morfina34 . Portanto, foram figuras que eu conheci bem. 

 

P: Entrelaçar as biografias de Amadeo, Guilhermina e Rosa não significou colocar 

em questão as próprias limitações de se biografar a vida de alguém? 

 

MC:  É, em certa medida. Essas figuras do que se chamou aqui de plano ficcional se 

aproximam de histórias reais, não como uma história que se conta com uma 

cronologia, com um quadro factual muito claro, mas aproximam-se dessas figuras e 

dessas histórias como se fossem mitos... foi esse lado que quis destacar. Cada uma 

dessas vidas é mitológica. Faz parte dos grandes mitos da cultura portuguesa. E, 

portanto, tudo aquilo que é mitológico acaba por adquirir uma dimensão de certa 

forma mais real. O que é mito está mito está muito mais internado, interiorizado em 

nós do que aquilo que é simplesmente história. O mito faz parte da nossa 

mundividência. O que é histórico pode nos passar ao lado. O mito está dentro. A 

história está fora.E era essa a idéia que eu queria transmitir. Aquelas histórias são 

mitos. São mitologias e como mitologias são vividas como tal por personagens. 

Várias figuras que percorrem os três romances e por trás delas o verdadeiro 

narrador, que sou eu. 

 

P: Chama a atenção também a opção por uma narrativa muito fragmentada na 

Trilogia... 

 

MC: Sim, por que nós vivemos os mitos dessa forma. Os mitos não têm uma 

existência linear, com princípio, meio e fim, Vivemos em função de vários momentos. 

Não sabemos o que o Hércules fez entre matar o leão da Neméia e atacar e 

capturar o javali do Eurimanto. Não sabemos  o que aconteceu. Sabemos os picos 

da sua vida. Não sabemos o que se passou entre Teseu e Ariadne... só sabemos a 

                                                 
34 A personagem Papi é viciada em cocaína. 
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história do fio, não é... o resto fica nas sombras... são esses picos, essas 

emergências que dão de fato as vidas mitológicas. 

 

P:  Mas isso não dá às biografias uma natureza a-histórica ? 

 

MC: Talvez, sim. No fundo, poderia dizer que aquelas histórias são anti-biográficas. 

Partem de um expoente, um referente biográfico, mas constroem-se como uma anti-

biografia.  

 

P: Sobre as leituras que o senhor credita a Papi (Anatole France e cncn) e Frederico 

(Proust). No caso da leitura de Proust (Jean Santeuil), parece haver aí uma tripla 

referência: ao Frederico (a voz narrativa principal); ao próprio Amadeo, que faz da 

marina de Pont-l’Abé um quadro (que o senhor aproveita para reforçar a idéia de 

uma constante de Amadeo por si mesmo)... pois bem, pensando em Jean Santeuil -

um livro que Proust optou por não concluir -e comparando com a Trilogia 

(especialmente no caso de Rosa, em que o senhor diz que esta é uma biografia 

ainda a ser escrita) há aí uma aproximação intencional? 

 

MC:  Acho que tens razão, mas sinceramente nunca havia pensado nisso. Mas de 

fato, tanto as biografias, nesse caso o Amadeo, como a história de Jean Santeuil, 

tem alguma coisa de inacabado e de esboço. Para qualquer coisa que vai se 

desenrolar depois. Falamos há pouco nessa tendência para o fragmentário, o 

estilhaço... isso joga perfeitamente com essa idéia de que o que está ali realmente 

na base são episódios, alvos conexos, sobre uma vida que passou. No fundo, o que 

Proust faz em Jean Santeuil é valer-se de uma vida, a partir de um caderno de 

notas, para depois escrever muito mais tarde um grande romance de sete 

volumes35. Estou totalmente de acordo com sua observação. Quando as figuras 

estão em busca de si, estão na verdade em busca do tempo perdido. Também há 

esta ligação. 

 

                                                 
35 La recherche du temps perdu, de Marcel Proust que possui sete volumes. 
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P: Mas ainda em relação a Proust  pode-se dizer que há uma aproximação da 

Trilogia, no que diz respeito a questão do tempo. Há uma multitemporalidade 

presente nas narrativas biográficas...  

 

MC: Já há uma diferença de tempo entre a história interior e a exterior. O tempo do 

relato entre aspas biográfico é um tempo cheio de intercadências. Não é um tempo 

como disse há pouco linear... é um tempo cheio de sobressaltos, cheio de remissões 

constantes ao passado. Isso acontece nos três romances. Não é um tempo com 

princípio, meio e fim, É um tempo em que há constantes reportagens a tempos 

anteriores. E aí há um entrelaçamento desses tempos todos. 

 

P: Como o senhor sistematiza as informações que levanta sobre a vida dos 

biografados? 

 

MC:  O método de trabalho foi idêntico para os três trabalhos. Primeiro, procuro 

comentários, notas, quaisquer tipos de informação documental. Isso, geralmente 

leva cerca de um ano. Depois início um trabalho de campo, visitando pessoas que 

possam ter qualquer informação, que tiveram contato, visito os lugares importantes 

em que essas figuras viveram, faço fotografias, consulto revistas e periódicos da 

época. Todo esse trabalho demanda tempo e é um trabalho, eu diria, de encarnação 

dessas figuras. Procuro torná-las encarnadas em mim. Depois me deixo circular 

dentro desse universo para aí produzir o texto. 

 

P:   Qual a relação entre o casal de ingleses (Robert e Maud) que surge em Rosa, 

levantando fatos da vida da ceramista, e uma espécie de lamento registrado no 

mesmo livro sobre os rumos que tomaram a vida político-cultural de Portugal? 

 

MC: Durante muito tempo as pessoas que mais se interessaram por aspectos da 

nossa etnografia eram estrangeiros, sobretudo os ingleses. Houve um casal de 

ingleses que realmente esteve em Portugal e aqui pesquisou coisas de nosso 

folclore. O homem, Rodney Gallop, escreveu um livro muito importante Portugal:A 

Book of  Folk Ways e que foi ilustrado pela mulher dele. E essa idéia de que aquilo 

que era popular interessava mais aos estrangeiros do que aos portugueses também 
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é verdade.  Houve uma altura em que o Estado Novo, portanto o regime salazarista 

pretendeu apropriar-se de tudo aquilo que fosse tradição popular. Fez várias 

audiências nesse sentido, uma delas com a Rosa Ramalho, mas que resistiu a isso 

por que ela era insubmissa. Queriam de toda forma arregimenta-la, mas ela estava 

para além de tudo isso. Daí esse lado a que se referiu, esse lamento político tem a 

ver com uma política portuguesa que era extremamente nacionalista, mas que não 

era popular e sim populista. Tudo isso está presente ali, sem dúvida. 

 

P: Depois da publicação da Trilogia, o senhor enfrentou algum problema/crítica dos 

familiares dos biografados? 

 

MC:  Nada importante. No caso de Amadeo, um senhor de Lisboa, que também 

fazia um estudo sobre o pintor, intencionalmente me fez perder uma entrevista com 

Lucia,  a viúva do artista, dizendo-me que ela estava hospitalizada, o que não era 

verdade. Isso me prejudicou um bocado. E no lançamento de Rosa,  houve um mal-

entendido por parte da neta de Rosa Ramalha que herdou da avó o ofício de 

ceramista em relação à passagem do livro em que se diz que a ceramista tinha 

poderes ocultos... a neta entendeu que estava a chamar a avó de bruxa... expliquei-

lhe que não era essa a idéia e sim o fato de que Rosa tinha, sabidamente, um 

talento enorme além de presságios conhecidos de toda a gente.... 

 

P: Em relação aos biografados, qual o sentimento pessoal do senhor em relação a 

eles? 

 

MC: Guilhermina Suggia foi uma paixão. Uma mulher que tem muito a haver comigo, 

a maneira , uma forma de estar no mundo que é muito a fim comigo. E a maior 

antipatia foi com o Amadeo. Por que o Amadeo representa como pessoa muito 

daquilo de que não se pode gostar: arrogante, tremendamente machista -homem 

que vivia para conquistas rápidas e tratava mal as mulheres... mas ao contrário do 

que era como artista (era genial) em termos sociais representava um 

conservadorismo do norte de Portugal. Do filho de família rica que vai para Paris, 

tratava mal as mulheres.  
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P: E em relação a Rosa? 

 

MC: Rosa foi a única que conheci pessoalmente. Eu a conheci em Barcelos. Era 

muito jovem. Já estava muito velha. Troquei algumas impressões com ela, mas tinha 

para com ela um desconforto de alguém produto da classe média em relação a uma 

mulher do povo que era muito desconcertante, que de repente podia dizer coisas 

chocantes, obscenas...eu tinha, assim, uma certa reticência, uma certa retração... 

 

P: Mas parece ser exatamente em Rosa um registro mais realista, o senhor 

concorda? 

 

MC: Sim. E mesmo a própria escrita de Rosa é uma escrita muito mais linear... eu 

diria quase artesanal...Rosa é mais carne e osso. 

 

P:  Mas em Amadeo e Guilhermina há também uma maior preocupação de contexto 

social e cultural, não... 

 

MC: Sim, mas por que em Rosa o ambiente é praticamente familiar. Eu passei 

minha infância numa quinta, da minha avó, que ficava a 12 quilômetros de onde 

Rosa vivia. Entre Braga e Barcelos. Passei ali, portanto aquele universo é um 

universo que tem muito a ver com minha infância, os costumes, os bonecos das 

feiras... 

 

P:  Há uma metaliterariedade visível, que se percebe em toda a obra. O texto, de 

maneira recorrente, discute o ato de biografar, principalmente em Amadeo e 

Guilhermina.  

 

MC: Em Amadeo há constantemente um personagem que está a provocar isso, que 

é o Papi. Ele próprio é um homem que prepara uma biografia. Portanto, aí há 

diversas situações para que, no texto ficcional, se faça comentários sobre o trabalho 

de realização biográfica. Em Guilhermina, há a figura do Álvaro que se debruça 

sobre ela. Mas de uma forma muito mais distanciada. Não está a escrever 

obsessivamente um relato biográfico. Tem interesse na figura da Guilhermina, mas 
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no fim do romance o narrador percebe que, afinal, embora Álvaro parecesse 

interessado na figura da Guilhermina, o próprio Álvaro é parece ter uma história 

secreta da Guilhermina muito mais importante do que aquela que ele próprio está a 

escrever. Há sempre essa idéia de que para além do Mário Cláudio, que está a 

escrever essa biografia, há uma outra pessoa que escreve. Além, claro do próprio 

leitor, que é uma terceira pessoa que escreve. 

 

P: Finalmente, fale sobre a passagem em que o senhor -através de uma carta 

endereçada a Álvaro -inclui a si mesmo na narrativa... 

 

MC: No final de Guilhermina, há um encontro entre o narrador e Álvaro em que o 

narrador se apercebe que seu trabalho é capaz de ter sido em vão por que, como 

disse, parece ter o Álvaro uma história mais interessante a contar sobre 

Guilhermina...E é curioso que nenhum crítico se aperceber disso:a relação de Álvaro 

com Mário Cláudio... me parece aí uma relação dialética interessante: o autor, o 

narrador e o personagem Álvaro. 
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APÊNDICE 2 – Entrevista com Ruy Castro 

 

Entrevista com o escritor Ruy Castro, por e-mail, e m 2 de janeiro de 2008. 

  

P: Ao analisar as três biografias Estrela solitária, O anjo pornográfico e Carmen 

pareceu-me haver, a princípio, dois movimentos no que diz respeito a investimentos 

mais estéticos, que garantem ao texto uma natureza mais literária: internamente, em 

cada um deles, observa-se parcelas de texto de um maior investimento estético, dito 

aqui literário, e em outras seqüências de texto de um perfil mais objetivo, 

documental, em um claro movimento pendular poético/não poético.  

 

Ruy Castro:   Acho que, se existe esse movimento pendular, "poético/não poético", 

quem o pede é o próprio texto. Seja como for, meu objetivo é sempre escrever 

"bem", ou seja, com capricho. Não gosto da escrita desleixada, prefiro fazer uma 

coisa mais amarrada, mas tento ter sempre em vista o interesse do leitor. Ou seja: a 

fluência da frase, a clareza, a compreensão. Mesmo quando uso palavras mais fora 

de moda (ou gírias particulares do Rio nos anos 30, 40 ou 50), como nos três livros 

citados.  

 

P: Outro movimento que se pode observar em relação às obras citadas é o de uma 

opção de,  entre "O anjo pornográfico" e "Carmen", construir biografias com um texto 

menos impregnados de recursos literários, ou seja, entre Nelson Rodrigues e 

Carmen, os textos ganham feições menos “romanescas” e vão tornando-se cada vez 

mais objetivos.                     

RC: Se você quer dizer que o texto em "Carmen" parece mais objetivo e "menos 

impregnado de recursos literários", é porque a tendência à depuração é permanente. 

Se você consultar um dos quatro volumes de "As obras-primas que poucos leram", 

editados há pouco pela Record, encontrará textos meus dos anos 70 absolutamente 

delirantes em matéria de escrita. Era uma tentativa de fazer humor literário o tempo 

todo. Com o tempo, fui depurando. É bom não esquecer que "O anjo pornográfico" é 

de 1992, e "Carmen", de 2005. Tenha sempre em mente as datas de publicação dos 
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livros e que muita coisa se passou na vida e na cabeça do autor entre um livro e 

outro. 

P: O fato de N. Rodrigues ter sido jornalista e escritor - além, claro da sua fascinante 

história de vida - influenciou para o tipo de texto com que se estabeleceu a narrativa 

de O anjo pornográfico ? Em que medida isso pesou?          

RC: Em certa etapa da investigação, pensei que, na hora de escrever "O anjo 

pornográfico", seria engraçado fazer uma paródia do estilo de Nelson e escrever o 

livro inteiro com essa linguagem. Minha intimidade com o jeito dele era tanta que 

não me seria impossível fazer isto. Mas, aí, caiu-me aos olhos uma crônica do Otto 

Lara, em que ele fazia exatamente essa paródia. Dei-me conta de que ficava muito 

chato de ler -- e, se era chato numa crônica, imagine num livro inteiro. Assim, resolvi 

escrever do meu jeito mesmo, e acho que fiz bem. O que o estilo de Nelson 

interferiu na escrita de "O anjo pornográfico" foi em certos truques de folhetim tipo 

"Asfalto selvagem" que usei em algumas passagens -- uma delas, todos os 

antecedentes do assassinato de Roberto Rodrigues por Sylvia Seraphim (deixei a 

história encompridar à vontade, porque tinha material para isso e porque não queria 

matar o rapaz rapidamente demais). Também usei os macetes do folhetim em outra 

passagem no meio do livro, quando Nelson estava doente e sendo tratado em casa. 

Mas, se você quer saber, o que tem de mais rodrigueano em todo o livro são as 

aspas. Nelson (ou os veículos em que ele trabalhava) não usava itálicos, só aspas. 

Tive de convencer a editora a alterar seus padrões gráficos e me deixar botar aspas 

em tudo, para homenagear Nelson. 

P: A aquisição de experiência como biógrafo o levou a que tipo de organização de 

métodos específicos de trabalho? O trabalho de uma biografia se distingue em que 

aspectos da organização de outros trabalhos não-ficcionais, como "Chega de 

saudade" e "Ela é carioca"?             

RC: Chega de saudade é de 1990, comecei a fazê-lo em 1988 e foi meu primeiro 

livro do gênero. Não era uma biografia propriamente dita, mas uma reconstituição 

histórica composta de várias minibiografias (João Gilberto, Tom, Newton Mendonça, 

Vinicius, Nara etc). Custei a descobrir que João Gilberto devia ser o fio condutor -- 

trabalhei mais de seis meses sem saber se seria ele, Tom ou Vinicius --, até que ele 
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se impôs por si próprio. O grande problema foi conciliar as histórias de um sem-

número de pequenos personagens importantes, todos interagindo mas em contextos 

diferentes, até que, em 1958, João  Gilberto gravasse "Chega de saudade" e a 

história o seguisse dali em diante.  Já com Ela é carioca, que é de 1999, o primeiro 

problema foi decidir o que era "ser Ipanema", quem "era Ipanema" e quem "não era". 

Comecei com uma lista de 200 nomes que fiz de cabeça e, destes, caíram uns 100 e 

entraram outros 131 que não estavam na lista original. Por exemplo: Otto Lara e 

Helio Pellegrino caíram, mas Fernando Sabino e P.M. Campos ficaram; Haroldo 

Costa e Lan caíram, Ernesto Nazareth e Mario Reis entraram. Quanto à escrita, 

propus-me um desafio: todos os 231 verbetes teriam de ter um começo diferente -- e 

nenhum deles poderia começar com "Nasceu em...". Veja se eu consegui. Há várias 

diferenças entre uma biografia straight e esses livros de índole mais coletiva, mas 

todos se baseiam na busca da informação, donde acaba dando na mesma. Neste 

momento, gostaria de achar um outro assunto do gênero (coletivo) e mergulhar nele. 

P: Mário Cláudio, o biógrafo português que também estou analisando, escreveu em 

uma de sua biografias que muitas vezes se sentia um “invasor” da vida de seus 

biografados. Imagino que na pesquisa para biografia ouve-se muitas versões sobre 

situações, fatos, características etc. Nessa busca e uma inevitável opção pela mais 

crível e que pareça ser a mais próxima da ‘verdade’ provocou, em também em você 

essa sensação?                                                                               

RC: Não, nunca me senti um "invasor". Ao contrário, vibro com cada descoberta que 

faço. Ouvem-se muitas versões sobre um fato, mas, com um ou dois anos de 

trabalho em cima daquele biografado, já se sabe imediatamente qual é a verdadeira.  

P: Em um texto publicado na Revista Trip, em dezembro de 2005, ao detalhar todo o 

levantamento feito para a composição de Carmen, você diz  “Modéstia à parte, acho 

que Carmen está toda em 'Carmen -Uma biografia'. Mas, se eu soubesse que era 

impossível, não teria feito”. O que me interessa aqui é “Carmen está toda em 

'Carmen -uma biografia'”. Muito se fala da impossibilidade de efetivamente biografar. 

De transpor para a narrativa a complexidade, descontinuidade e incongruências de 

uma vida. Autores como Bourdier mencionam mesmo o conceito ‘ilusão biográfica”,  

referindo-se ao fato de que as biografias acabam por dar uma linearidade, uma 
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coerência ao percurso de uma vida não compatíveis com a experiência da vida 

humana.                       

RC: Acho que quem fala na "impossibilidade de efetivamente biografar alguém" está 

apenas tentando justificar sua própria preguiça. Se houver tempo para procurar as 

fontes e conversar com elas, não há nada importante que não possa ser esclarecido. 

E, quando se fica muitos anos em cima da vida de uma pessoa e se conversa com 

200 pessoas ou mais a respeito dela, tudo que for importante na vida dessa pessoa 

acabará vindo à tona. Quando eu disse que "se soubesse que era impossível, não 

teria feito", estava me referindo a um tratamento de câncer (93 aplicações de rádio, 

24 horas de quimioterapia e uma cirurgia de quatro horas) a que me submeti em 

2005, concomitantemente à tarefa de escrever o "Carmen". Estava começando a 

escrever o capítulo 5 quando tive o diagnóstico. Meu próprio cirurgião, o dr. Jacob 

Kligerman, me disse que, só para fazer o tratamento, eu teria de levar um ano, e 

outro ano para escrever o livro -- mas eu tinha conseguido fazer as duas coisas no 

mesmo ano. "Como você conseguiu?", ele perguntou. "Você não me disse que era 

impossível", respondi36.  

P: Gostaria que o senhor opinasse sobre a biografia como obra literária... Ao dispor-

se a retratar a vida de alguém, o biógrafo acaba tolhido em termos de estética e 

plasticidade? Muita gente vê a biografia como um gênero literário e impuro e até 

menor. Gostaria que também você comentasse a respeito disso.          

RC: Se houvesse um curso de biografia na universidade brasileira, ele teria de ter 

aulas em pelo menos três faculdades: a de Jornalismo, a de História e a de Letras. 

De tão óbvio, não preciso explicar por quê. Está claro que a biografia é um gênero 

híbrido -- mas nem por isso "impuro" ou "menor". Por acaso as mulatas são 

"impuras" ou "menores"? De minha parte, não me sinto tolhido em nada e, ao 

contrário, acho um privilégio ter de me curvar e me submeter à informação -- o que 

não me impede de caprichar no texto e produzir algo com valor "literário". Mas, se 

sinto necessidade de romancear uma história, faço isso aberta e explicitamente, 

                                                 
36 Na parte dos agradecimentos, ao final de Carmen,  Ruy Castro faz explícita referência aos médicos 
que o trataram: “Por fim, mas não por último, minha eterna gratidão a um grupo de médicos. Por 
ordem de entrada em cena, os doutores Ênio Porto Duarte, Jacob Kligerman e equipe, Daniel 
Herchenhorn e Célia Maria Viegas. Sem eles, Carmen não estaria em suas mãos. (CASTRO, 2005, p. 
555).   
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como na novela "Bilac vê estrelas" (2000) e no recente romance "Era no tempo do 

rei" (2007). Aí, sim, me esbaldo escrevendo e não admito que sejam confundidos 

com biografias. 

P: Em O Anjo Pornográfico (1992), p.22, você vai ao detalhe de recuperar a marca 

da escarradeira (Hygea) muito utilizada e colocada nas salas das casas, à época da 

infância de Nelson Rodrigues. Lembro-me que em um debate aqui em Beagá, você 

se referiu  ao trabalho de recuperar essa informação e à importância desse pequeno 

aspecto. Gostaria de um comentário seu a respeito.            

RC: A idéia é a de fazer o leitor se mudar para a época e para o ambiente que estou 

descrevendo, donde qualquer detalhe, mesmo que aparentemente insignificante, é 

precioso. Não quer dizer que parei com o trabalho para descobrir a marca da 

escarradeira -- apenas que, sempre que podia, tentava achar a informação... Mais 

importante é a reconstituição do funcionamento e dos métodos de trabalho dentro 

das redações cariocas em fins dos anos 20, o que consegui graças a conversas com 

três fontes que estavam lá: o caricaturista Nássara (que trabalhou com Mario 

Rodrigues dentro da "Crítica"), o jornalista pernambucano Barboza Lima Sobrinho 

(que já conhecia Mario desde Recife) e o Dr. Evandro Lins e Silva, que era 

estagiário do "Diário Carioca" no julgamento da Sylvia Seraphim. Há um limite 

também na quantidade de detalhes que se deve oferecer ao leitor -- não adianta dar 

a ele mais do que ele pode digerir.   

 P: No meu estudo sobre biografia, trato da “contratação biográfica” - das relações 

que o autor estabelece com o leitor: a aposta na reposição do real, da inteireza de 

uma vida, o investimento estético/literário na obra, de como se coloca o autor na 

narrativa. Na sua opinião essa contratação é a mesma para  O Anjo Pornográfico, 

Estrela Solitária e Carmen?              

RC: Não sei se entendi bem a sua proposta, mas, da minha parte, o método de 

trabalho e os objetivos foram iguais para os três livros. Quanto ao autor, ele não "se 

coloca" na narrativa -- pelo menos, não fisicamente. Nesses três livros, o autor é 

incorpóreo, invisível, imaterial, não existe. Estou propondo ao leitor uma narrativa 

cronológica que se propõe a reconstituir uma vida. Para isso - e como não identifico 

as fontes - peço apenas que ele me dê um crédito, que acredite em mim. Que saiba 
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que cada informação que está lendo foi arrancada a duras penas, não foi tirada do 

nariz. 

 P: Uma das idéias sobre a biografia é que ela acaba sendo também autobiográfica, 

como, aliás, para alguns autores, seria toda e qualquer escrita. Por favor, comente.                         

RC Num sentido bem amplo do termo, talvez. O biógrafo, quando é independente, 

escolhe biografar pessoas com quem se identifica. Pode ser até inconsciente: o que 

Nelson, Garrincha e Carmen têm em comum? Um talento intuitivo. Quando eles 

começaram, não havia uma escola que lhes ensinasse a ser Nelson, Garrincha ou 

Carmen. Talvez eu tenha um grande respeito pelos intuitivos, pelo fato de também 

ser um deles - tenho diploma universitário, estudei um monte de coisas, mas me 

considero mil vezes mais intuitivo do que acadêmico. Além disso, todos esses 

assuntos - Nelson, Garrincha, Carmen, além de Bossa Nova, Flamengo, Ipanema e 

o Rio em geral -- têm profundamente a ver comigo, com a minha "biografia". Mas 

nunca trabalho com a minha memória -- trabalho com a memória dos outros. 

P:  Você evita falar sobre Estrela Solitária, pelos motivos sabidos, mas em termos 

editoriais e, mais ainda, como autor/escritor, mudou de postura em Carmen, em 

relação à forma de pesquisa e de apresentação de episódios da vida do biografado?               

RC: Quem disse que evito falar sobre "Estrela solitária"? O que não gosto é de ficar 

falando daquele processo oportunista e cretino que mandaram contra a Companhia 

das Letras. Gostaria de falar sobre o que o livro realmente é: uma brutal narrativa 

sobre o alcoolismo, considerada pelas pessoas do ramo - os alcoólatras que 

trabalham com recuperação de dependências químicas - como a melhor que já se 

escreveu no Brasil. Não falo mais porque não perguntam sobre isso. E não mudei 

absolutamente de postura em relação ao "Carmen" - também é, no fim, um livro 

sobre dependência química. A destruição física da Carmen pelas bolinhas é 

descrita minuciosamente - e fez sua sobrinha Carminha chorar muitas vezes, porque 

ela desconhecia a dimensão do sofrimento de sua adorada tia.  

 P: A “vida heróica”, para alguns autores, se consagra não exatamente pelos feitos, 

mas pela seqüência -anunciação do herói, aventuras, traição, martírio e ocaso. Ou 

seja, não há herói sem sofrimento. É trágico por definição. Nelson, Garrincha e 

Carmen tiveram, na sua opinião, cada um a sua maneira, uma vida heróica?        
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RC: Pelo menos do meu ponto de vista de biógrafo, não há herói sem sofrimento. 

Tanto que, ao fazer o "Chega de saudade", optei pelo João Gilberto como 

personagem principal em detrimento (relativo) do Tom, não só pela maior 

importância do JG dentro da criação da Bossa Nova, mas principalmente porque 

houve drama na vida dele. E o sofrimento do Tom resumia-se em ter medo de 

atrasar o aluguel. 

P: No Brasil, nas últimas décadas, o gênero biografia mais do que explodiu. E a 

memória biográfica dos mortos disputa espaço mesmo com a dos vivos, que 

parecem querer garantir em vida a versão que vai ficar. Isso não acaba por levar a 

uma “banalização” da biografia -ou toda trajetória é digna de uma narrativa que a 

eternize?                       

RC: Se o sujeito quer contar a vida dele (para perenizar uma certa versão), que 

conte. Será uma memória, que, mesmo edulcorada, será sempre útil para os 

biógrafos do futuro. Um dia talvez alguém faça uma biografia para valer desse 

fulano, desmentindo tudo que ele escreveu. O que não dá é ver o despreparo da 

nossa imprensa, que não consegue enxergar a diferença entre uma biografia, um 

perfil, uma memória, uma autobiografia ou uma enganação. 

P: Depois de Carmen, em 2005, você vai se dedicar a um novo trabalho biográfico?       

RC: Espero que sim. Mas ainda não me decidi por ninguém. Gostaria de biografar 

outra mulher. Ou outras mulheres. 
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APÊNDICE 3 - Formas da narrativa biográfica 

 

Para as biografias, existe uma enorme lista de termos que ao conceito se associam. 

Alguns são de uma tradição de uso tão antigo quanto o do termo original, como os 

casos das hagiografias e autobiografias. Outros, no entanto, surgiram mais 

recentemente e vêm sendo utilizados de modo a tentar caracterizar tipos distintos de 

narrativa de cunho biográfico. Cabe explicar que tais categorizações -  como aliás, 

das classificações em geral - são, muitas vezes de iniciativa expontânea de alguns 

autores. Derrida, por exemplo, cunhou o termo Otobiografia, que apesar das buscas, 

não conseguimos encontrar nenhum outro registro de aplicação. Outros termos 

como alterbiografia, psicobiografia (como, inclusive, Mário Cláudio conceitua a 

Trilogia da mão), são de uso mais freqüente e, claro, tipos de texto mais 

encontrados: 

Autobiografia: A obra de Philippe Lejeune constitui importante reflexão sobre a 

inscrição autobiográfica. Em Le pacte autobiographique, o autor reflete sobre as 

circunstâncias e a natureza de uma narrativa que se dedica a relatar aspectos de 

uma vida - no caso, a vida do próprio autor. Na análise de Lejeune, há uma 

relativização sobre a função referencial (base tanto para o pacto biográfico como 

para o ensaístico), que teria compromisso direto com o real, a verdade.  Na 

perspectiva do autor francês, o que se poderia chamar de “verdade”, se insere em 

um modelo de expressão no mínimo dotado de linguagem, o que já seria suficiente 

para tal relativização. Mas ainda há as dificuldades apontadas por Lejeune, que são 

a ideologia de quem produz, a distância entre a intenção inicial e a forma pela qual 

ela é recebida, e elementos externos como publicidade e tentativas de classificações 

de gênero, além das diversas possibilidades de leitura, seja pela crítica ou pelo leitor 

médio. 

 

Alterbiografia: Pode ser compreendido como o tipo de biografia, por essência, mais 

marcado pela presença do ficcional. Assim se dá, de tal maneira, que se torna por 

demais complexo deslindar o que efetivamente criação ou ‘verdade’ em termos das 

passagens da vida do biografado apresentada. Latuf Isaías Mucci assinala que o 

texto alterbiográfico navega em águas estranhas “porque reflete e refrata, ao mesmo 

tempo, a vida, não vivida por quem escreve, mas por quem se ficcionaliza num diário 
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ou livro de memórias, talvez falacioso, todavia sedutor”. Para o autor, a alterbiografia 

opera a travessia entre o romanesco, o diário e o memorialístico. Na alterbiografia, 

um simulacro da biografia, o narrador pode lançar mão do pronome na primeira 

pessoa e travar um jogo com a alteridade de seu (alter) biografado. Como explica 

Mucci, essa sombra do alterbiografado abarca o texto, em que “o   narrador-

protagonista se  traveste do sujeito-objeto de que fala, consignando lembranças, 

falsas lembranças, em que não se mascara o sujeito, mas o próprio jogo”. Como 

referência principal de alterbiografia, pode-se citar o livro de Bernard-Henri Lévy, 

Les  derniers jours de Baudelaire. Nele, o narrador faz de conta que é o próprio 

Baudelaire que, embora acometido de afasia e de agrafia, inscreve suas 

lembranças. O livro tem um subtítulo significativo -roman -, “denunciando a incursão 

no terreno do imaginário, da irrealidade da pura ficção”. (MUCCI, disponível em 

http://www.fcsh.unl.pt/edtl/verbetes/A/alterbiografia.htm, em 23.09.2007).   

 

Hagiografia: Como citado no Capítulo I, juntamente com as narrativas de grandes 

feitos coletivos, guerras e outras tragédias que envolveram grande número de 

pessoas, os relatos sobre a vida dos santos e mártires foram os tipos mais próximos 

da experiência biográfica durante a Idade Média. Textos como os martirológios, 

necrológios, legendários, revelações (visões, sonhos, aparições, escritos inspirados, 

etc.);  tratados de milagres, processos de canonização, relatos de trasladação e 

elevações que possuíam como tema central a biografia ou mesmo aspectos 

fragmentados da vida de alguém considerado em função de sua exemplaridade. 

Vale salientar que a noção da “vida heróica” se estabelecerá como referência 

importante para a futura narrativa romântica. Também fundada no mito trágico, a 

vida heróica compreende as fases de anunciação, aventura, traição, martírio e 

ocaso.  

 

Psicobiografia : Pode ser compreendida como a aplicação de uma teoria da 

personalidade [ou da subjetividade] ao estudo da vida de um indivíduo, famoso ou 

não, enfatizando uma teoria interpretativa e explicativa daquela vida. O método de 

pesquisa psicobiográfico pode ser entendido como aquele que impõe e faz emergir 

um pesquisador interessado em biografia a partir da psicologia da personagem. Em 

geral, as psicobiografias procuram inserir o biografado na história e na sociedade da 



 202 

sua época, correlacionando com a época atual. Tal método destaca o papel dos 

indivíduos e de suas subjetividades na História e na estória. Em geral, a 

psicobiografia exige, por isso, um trabalho de revisão histórica, objetivando 

compreender as idéias dos biografados e tentando lançar luzes sobre discursos 

produzidos, posturas adotadas e atos realizados pela figura biografada. A 

psicobiografia serve-se das teorias psicológicas da personalidade com o fim de 

descrever e de explicar o curso da vida de uma pessoa. A história psíquica subjetiva 

de um homem, entendido em sua singularidade, ou como membro representativo de 

um grupo, deve ser o de proceder a objetivações, buscando tornar compreensível a 

plenitude de seus conteúdos e as alterações e contradições das motivações de um 

indivíduo, que é, sempre, porém, membro de uma sociedade e de um grupo. A 

história de uma vida é analisada na perspectiva da pessoa que a conta, depois de 

uma certa quantidade de material variado (cartas, diários, documentos oficiais, 

relatos de outras pessoas, etc) muitas vezes já examinado criticamente e 

coordenado em seu conjunto de modo a delinear um quadro global. Deseja-se 

exagerar ou restringir, deste modo, a diferença que existe entre uma vida vivida 

historicamente e uma vida narrada, para criar assim a biografia “real”. Renuncia-se, 

enfim, a reconstruir a biografia nos termos em que ela desenvolveu-se “realmente” O 

escritor português Mário Cláudio considera-se autor de psicobiografias, como ele 

mesmo qualifica a Trilogia da mão, “uma incursão pela personalidade da pessoa, 

pelas atmosferas a que esteve ligada, muito mais que pelos fatos verificáveis”.  

 

Otobiografia: Conceito cunhado por Jacques Derrida, no livro Otobiografia (1982), 

em que apresenta sua leitura da obra de Friederich Nietzsche. Pela sugestão, do 

termo criado e do título dado ao livro, quis Derrida referir-se à escuta permanente, 

que, segundo ele, marca a obra do filósofo alemão. Nesse aspecto, os motivos e, 

especialmente, os labirintos nietzschianos têm duplo sentido: o fisiológico, ou seja, o 

ouvido, e o labirinto filosófico, apresentado pelo autor pelo mito de Ariadne. Derrida, 

em Otobiografia, faz uma colagem entre vivência e produção filosófica de Nietzche, 

e o faz usando o estilo filosófico do próprio pensador alemão. Para Nietzsche, ouvir 

suas vivências consistiria no grande desafio para a filosofia. Para Derrida, só 

artificialmente se pode separar um texto da vida de seu autor, no sentido da 

vinculação dos movimentos de pensamento à lógica.  


