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RESUMO 

 

 

 

Este trabalho de conclusão de curso traz em foco a trilogia do escritor português António 

Lobo Antunes: “Memória de Elefante” (2007); “Os Cus de Judas” (2006) e “Conhecimento 

do Inferno” (2007), buscando apontar uma perspectiva do conceito nietzschiano de eterno 

retorno nessas narrativas. Essa característica pode ser percebida através da memória, do 

trauma, da melancolia e do ressentimento do sujeito que percorre esses livros num percurso 

cíclico em busca de salvação para si mesmo. Essa salvação, talvez, só possa se dar através da 

linguagem, desse eco que traz reminiscências da vida cotidiana do narrador-personagem, que 

se desdobra em discursos polifônicos para apontar as medidas entre o eu e o outro; fatos da 

guerra colonial de Angola, incrustados através do trauma que não se quer esquecer. Ou ainda, 

narrativas de ressentimento e melancolia, devido à perda de identidade e fragmentação desse 

sujeito, que viveu uma época notadamente demarcada nas narrativas pós-coloniais 

portuguesas, à sombra do salazarismo e sua ditadura fascista de 40 anos. Enfim, esse sujeito 

que busca se mostrar e ocultar ao mesmo tempo, para que possa trazer à tona um outro olhar a 

respeito de si e do mundo em que se encontra, emoldurando através de palavras poéticas a 

matéria-peso de uma vida que se enclausura na linguagem para fugir da loucura, ou perder-se 

nela. 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: António Lobo Antunes; trilogia; memória; trauma; guerra colonial de 

Angola; Salazarismo; melancolia; loucura. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This course conclusion work brings into focus the trilogy of Portuguese writer António Lobo 

Antunes: "Memória de Elefante" (2007), "Os cus de Judas" (2006) and "Conhecimento do 

Inferno " (2007), seeking to identify a perspective of the Nietzschean concept of the eternal 

return in these narratives. This characteristic can be seen through the memory of the trauma, 

melancholy and resentment of the guy who browses these books in a cyclic path for salvation 

for himself. This salvation, perhaps, can only take place through language, of this echo that 

brings reminiscences of the everyday life of the narrator-character, which unfolds in speeches 

to point polyphonic measures between self and other; facts of the colonial war in Angola, 

encrusted through the trauma that does not want to forget. Or, narratives of resentment and 

sadness due to the loss of identity and fragmentation of this guy, who lived in an era notably 

marked in the postcolonial Portuguese narratives, and which has dwelt in the shadow of 

Salazar and his 40-year fascist dictatorship. Therefore, this guy who seeks to show and hide at 

the same time, so it can be brought out a different look about himself and the world that is, 

framing through poetic words the raw weight of a life that encloses language to escape the 

madness, or lose yourself in it. 

 

KEYWORDS: António Lobo Antunes; trilogy, memory, trauma; colonial war in Angola; 

Salazarism; melancholy, madness. 
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Introdução 
 

 

 

Quando me deparei com o desafio de escrever um trabalho de conclusão de curso 

para a área de Letras Português não hesitei em escolher a literatura como foco, pois é a paixão 

por esta que me atraiu para o curso. A escolha do autor foi um processo marcado pela paixão 

também, mas a paixão pelo “novo”, por uma escrita diferenciada e pela temática incrustada 

nesses livros escolhidos. Talvez que o ditado “minha vida é um livro aberto” sirva de 

norteador ao se observar essa trilogia de António Lobo Antunes: “Memória de Elefante” 

(2006), “Os cus de Judas” (2007) e “Conhecimento do Inferno” (2006), haja vista a 

proximidade de suas experiências de vida transfiguradas através da ficção, mas sua poética 

literária é o que me fez delirar nessas mais de 600 páginas, porque embora pareça, 

inicialmente, difícil acompanhar esse fluxo infindável de (in) consciência, suas palavras me 

inquietaram profundamente.  

O universo literário sempre me causou fascínio pelo fato de conseguir transformar 

em matéria poética a concretude de vida-peso pelo meio das palavras. É certo que a teoria 

literária possui diversas correntes de estudo, com focos diferenciados que buscam transmitir 

diferentes pontos de vista de estudos da literatura e eu, particularmente, consegui ao longo do 

curso conhecer e transitar por essas diversas correntes, entretanto, minha identificação sempre 

esteve voltada para a capacidade que a literatura tem de, esteticamente (e com todas as 

reservas que este termo possui), conseguir através dos tempos manter uma visão catalisadora 

das experiências de vida dos sujeitos em uma determinada sociedade, num determinado 

momento da história para deixar à posteridade um olhar poético do mundo.  

Lobo Antunes me atraiu pela sua escrita, para muitos, tida como esquizofrênica, 

daquela ânsia de passar para as palavras suas memórias queridas, esquecidas, ou 

simplesmente vividas. E foi através da linguagem que sua obra literária conquistou espaço e 

marcou, e ainda marca, uma geração de portugueses que se encontra num limbo existencial: 

com a perda do império, o país não consegue se identificar e se reconhecer num processo de 

liberdade categórica; tal qual o fado português, a busca de identidade encontra-se nostálgica e 

inalcançável, pois não consegue compreender seu passado e fica presentificado numa lacuna 
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de distorções existenciais, com um indivíduo que, mesmo niilista, não consegue aceitar essa 

condição e, por isso, sofre em suas contradições.  

A memória da guerra, a melancolia e o ressentimento exemplificam essa falta 

portuguesa de identificação consigo mesmo nas obras escolhidas; é através da linguagem que 

essas feridas vão sendo abertas e os estilhaços pululam por todas as partes da vida do 

personagem desta trilogia. Com uma narrativa ácida, Lobo Antunes nos conduz ao universo 

degradado de um sujeito ultrajado por sua nação, sua família, seus amores e sem expectativas 

de um futuro promissor. 

Essa trilogia de Lobo Antunes nos leva para um mesmo lugar, o eterno retorno, as 

coisas repetindo-se ciclicamente e a tentativa de buscar na memória a compreensão do 

incompreensível. A perda, a guerra e a loucura são temas recorrentes e que se completam nos 

três livros. A tentativa de lidar com essas mazelas da vida tornam o sujeito indefeso e refém 

de sua própria linguagem, onde busca narrar e completar uma incompletude tardia e 

inalcançável. A sensação desse ciclo acabando sempre num eterno retorno do mesmo, a uma 

origem que se perdeu, tornou-se o fio condutor para que pudéssemos analisar esses romances. 

A obra de António Lobo Antunes é uma viagem ao inferno de um passado 

sombrio, mas também a todos os infernos que se dizimaram através da guerra, da loucura 

cotidiana de sujeitos inacabados e da incapacidade de previsão de um futuro esperançoso. 

Nessa viagem exploramos o conceito de eterno retorno, pois este parece confluir para dar 

sentido entre a narrativa, a experiência, a memória e a linguagem, fazendo um enlace entre 

essas lacunas para nos mostrar que a volta cíclica reivindicada pelo filósofo Nietzsche, que 

retoma os estóicos nessa justificativa, nos levam à compreensão inapreensível de uma 

linguagem que se faz por si só louca e alucinadamente viciante, para aflorar na vida e para a 

vida desses romances tão importantes para o cenário literário contemporâneo de Portugal e do 

mundo.  

Nesses romances, a memória de um sujeito que pode identificar-se com diversos 

sujeitos, vai tecendo um passado que conflui para compreender-se uma nação que busca 

identificar-se com algo, criar uma referência através da ficção, no entanto, quanto mais há 

essa busca, mais distante parece que fica. Mas o que resta, então, serve para pelo menos 

elaborar-se uma autognose do personagem que volta para uma vida que talvez nunca tenha 

tido.  



10 
 

No primeiro capítulo, irei traçar alguns recortes dessas narrativas e explicar como 

ela se desenrola nos três livros, apontando já os resquícios de trauma e ressentimento que 

pairam sobre toda a trilogia. Acredito ser de extrema importância que contenha, também, 

citações dos livros, algumas passagens bem poéticas para mostrar a audácia descritiva e a 

transgressão literária. No segundo capítulo, procurarei mostrar duas possibilidades de leitura a 

partir da memória e do ressentimento da guerra, mostrando além da teoria, alguns exemplos 

encontrados nos livros. E no terceiro capítulo, explanarei sobre a loucura, um dos temas mais 

demarcados nas obras, haja vista que o protagonista é um psiquiatra que traça paralelos entre 

a vida no Hospital Miguel de Bombarda, a Guerra de Angola, e a vida real estilhaçada que 

possui; bem como mostrarei o sujeito em suas medidas e desmedidas para com o outro. 

Espero que este trabalho sirva para estimular a leitura desse brilhante escritor 

português e que mostre, também, algumas possíveis alternativas de interpretações, caminhos 

trilhados por meus olhos, talvez ainda oblíquos demais nesse universo literário, mas 

certamente o princípio de uma longa jornada nesse universo das Letras.  
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E se um dia ou uma noite um demônio se esgueirasse em tua mais 

solitária solidão e te dissesse: “Esta vida, assim como tu vives agora e 

como a viveste, terás de vivê-la ainda uma vez e ainda inúmeras 

vezes: e não haverá nela nada de novo, cada dor e cada prazer e cada 

pensamento e suspiro e tudo o que há de indivisivelmente pequeno e 

de grande em tua vida há de te retornar, e tudo na mesma ordem e 

sequência – e do mesmo modo esta aranha e este luar entre as árvores, 

e do mesmo modo este instante e eu próprio. A eterna ampulheta da 

existência será sempre virada outra vez – e tu com ela, poeirinha da 

poeira!“ Não te lançarias ao chão e rangerias os dentes e 

amaldiçoarias o demônio que te falasses assim? Ou viveste alguma 

vez um instante descomunal, em que lhe responderias: “Tu és um deus 

e nunca ouvi nada mais divino!” Se esse pensamento adquirisse poder 

sobre ti, assim como tu és, ele te transformaria e talvez te triturasse: a 

pergunta diante de tudo e de cada coisa: “Quero isto ainda uma vez e 

inúmeras vezes?” pesaria como o mais pesado dos pesos sobre o teu 

agir! Ou, então, como terias de ficar de bem contigo e mesmo com a 

vida, para não desejar nada mais do que essa última, eterna 

confirmação e chancela?  

(NIETZSCHE, A gaia ciência, aforismo 56, 1978, p.208) 
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Capítulo I 

Desvendando uma longa história 

 

 
 

------ estou procurando, estou 

procurando. [...] Perdi alguma coisa que 

me era essencial, e que já não me é 

mais. Não me é necessária, assim como 

se eu tivesse perdido uma terceira perna 

que até então me impossibilitava de 

andar, mas que fazia de mim um tripé 

estável.” (LISPECTOR, C. 1979, p. 7-8) 

 

 

 

A trilogia “Memória de Elefante” (2006), “Os cus de Judas” (2007) e 

“Conhecimento do Inferno” (2006)
1
 nos transportam para um universo da linguagem que 

precisa narrar a incompletude da vida. De caráter notadamente autobiográfico, António Lobo 

Antunes descreve nas mais de 600 páginas destes livros as experiências do sujeito que se 

autodilacera através de sua escrita, pois precisa dizer aquilo que a memória lhe permite para 

que, talvez dessa forma, consiga compreender o mundo e a si mesmo. Dessa forma, o 

processo dessa escrita configura-se num eterno retorno da vida pelas vias da linguagem e da 

memória incutida nesta.  

As narrativas formam um continuum das experiências do narrador-personagem, 

que se misturam entre a fase final da Guerra de Independência de Angola (1961-1975), a 

separação da família e a frustração de seu ofício enquanto psiquiatra no Hospital Miguel de 

Bombarda.  As oscilações entre passado e presente fazem-no esboçar um mosaico para 

apontar um futuro em sua vida, já que as mudanças parecem ter-lhe impingido uma profunda 

reflexão a respeito de si e do mundo, mesmo que esta reflexão tente ocultar o problema 

originário de tal processo, caracterizado pelo trauma.  

                                                           
1
 Os exemplares de livros que usei constam com essas datas. No entanto, o livro “Os cus de Judas” precede o 

“Conhecimento do Inferno”. 
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Em relação ao protagonista, vale ressaltar que optei por delimitá-lo como 

narrador-personagem
2
, haja vista que o mote a que me propus delinear diz respeito ao sujeito 

que busca registrar suas memórias resultando, dessa forma, na repetição dos mesmos temas, 

conforme buscarei apontar neste trabalho, e também porque a definição de narrador-

personagem remete para aquele narrador onisciente permeado de fluxos de consciência, ora 

narrando de forma indireta, ora direta. E mais adiante, apontarei a correlação deste termo com 

outro, para mostrar que esse mesmo narrador-personagem ocupa discursos diferenciados 

tornando-se, dessa forma, um discurso polifônico ao longo da trilogia. 

Sobre o caráter autobiográfico das obras reivindico aqui o que a grande estudiosa 

do escritor, Maria Alzira Seixo (2002), fala sobre essa característica fortemente marcada em 

suas primeiras obras: ela nos mostra que a autobiografia, para o escritor, significa a 

“colocação do outro no lugar do mesmo (...) e uma radical questionação da identidade”
3
. 

Assim sendo, as fronteiras entre ficção e realidade remetem ao espelhamento, possibilitando-

se através da primeira, criar um universo onde a memória consiga trazer e organizar as 

experiências através de lembranças, que já se transformam naquilo que uma obra literária 

demonstra, pois o espelho também pode refletir uma imagem distorcida do real, uma visão 

que nossa memória involuntária construiu a partir dos restos do vivido.  

A busca pela identidade também pode nos trair, pois o sujeito que se encontra 

estilhaçado ao explorar a memória e o ressentimento que lhe cercam as lembranças, encontra 

a mesma repetição (essa é a própria lógica do ressentimento) – daquele “si” que na sua 

própria busca acaba perdendo-se ainda mais; ou pode reencontrar velhos fantasmas que 

estavam adormecidos em seu inconsciente.  

Retomando Seixo, cito uma característica de extrema importância para esse 

trabalho, que a estudiosa atribui aos textos de Lobo Antunes, definindo-os como sociotextos: 

"isto é, textos cuja significação é simultaneamente trabalhada de uma perspectiva ficcional e 

de uma perspectiva que integra as dimensões socioculturais e as político-sociais, como será o 

caso dos passos sobre a guerra"
4
. Dessa forma, percebe-se que tal definição, segundo a autora, 

aponta para uma “experiência individual tangencial à biografia do escritor”
5
. A importância 

de se analisar esses romances como sociotextos serve para reforçar que a literatura, há muito 

                                                           
2
 LEITE, Ligia Chiappini Moraes. O foco narrativo: ou a polêmica em torno da ilusão, 1997. Saliento que em 

alguns momentos utilizarem o termo narrador-personagem, em outros, apenas personagem ou protagonista sem, 

no entanto, perder de vista o conceito aqui apontado. 
3
 SEIXO, 2002, p. 497 apud BIAZETTO, 2009, p.14. 

4
 Id. Ibid. p.480. 

5
 Id. Ibid. p.483. 
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tempo, traz para si uma atitude de "inventar" novos posicionamentos, por exemplo, sobre a 

história de um país, pois através da ficção abre-se um leque de possibilidades para vários 

pontos de vista outros que não aquele dos vencedores, como diria Benjamin. Aqui, um novo 

ponto de vista sobre uma guerra colonial é moldado ao longo dos três livros, e torna-se o fio 

condutor para estudarmos esse sujeito que dela participou, ou seja, o protagonista da trilogia. 

A seguir, apresento os livros e algumas problemáticas que sempre retornam ao longo de toda 

a narrativa. 

 

 

 

1.1 O blecaute que pulsa o coração, ou “A Memória de Elefante” 
 

 

 

Em seu primeiro livro, “Memória de Elefante” (2006), Lobo Antunes nos 

apresenta um personagem inesquecível que, embora não possua um nome, nos conquista pela 

sua complexidade e nos faz deslizar pelas páginas através de palavras que revelam memórias 

de um coração dilacerado, digo “memórias de um coração” porque nosso personagem 

encontra-se totalmente sensível e debilitado emocionalmente. Tais memórias afetivas 

denotam um passado sombrio, donde a Guerra Colonial em Angola, da qual participou entre 

1970 e 1973, se torna um divisor de águas em sua vida. Quando retorna a Portugal, ele se vê 

num mundo completamente diferente daquele que viveu antes e durante a guerra, assim 

sendo, não consegue se identificar com aqueles que ali encontra, tendo ainda o agravante da 

separação da mulher e das filhas. Logo no início do livro, o protagonista assim se expõe: 

 
 Classe dos mansos perdidos, classe dos mansos perdidos, classe dos mansos 

perdidos, repetiam os degraus à medida que os subia e a enfermaria se 

aproximava dele tal um urinol de estação de um comboio em marcha [...]. A 

imagem das filhas, visitadas aos domingos numa quase furtividade de 

licença de caserna, atravessou-lhe obliquamente a cabeça num desses feixes 

de luz poeirenta que os postigos de sótão transformam numa espécie triste de 

alegria.
6
 

 

Suas palavras remetem ao consentimento melancólico de um sujeito estático. A 

narrativa deste primeiro livro se passa durante um dia com o narrador-personagem 

                                                           
6
 ANTUNES, António Lobo. Memória de Elefante. Rio de Janeiro: Objetiva, 2006, p.12-13. 
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percorrendo diversos espaços da cidade de Lisboa e tentando montar um quebra-cabeça de sua 

vida destroçada. Um homem atormentado que está prestes a entrar em colapso pela perda de 

identidade, já que sua vida antes de partir para outro país tinha referências ditas de 

estabilidade, como o casamento e outras tradições burguesas, além da profissão de psiquiatra. 

No entanto, quando retorna da África seu casamento acaba, seu país não tem mais Salazar e 

sua profissão parece, para ele, não fazer mais sentido algum.  

A narrativa inicia com o personagem em seu consultório médico, refletindo sobre 

a (in) capacidade que o ser humano tem de lidar com os seus próprios problemas e os de 

outros, no entanto ele, o protagonista dessa narrativa, foi legitimado a falar desse lugar 

denominado Psiquiatria, que possui o poder
7
 de definir quem são os doentes da sociedade, e 

assim superlotar os manicômios, estes que servem como um depósito de pessoas 

marginalizadas pela sociedade, aflição demonstrada em suas palavras: 

 

Aqui, pensou o médico, deságua a última miséria, a solidão absoluta, o que 

em nós próprios não aguentamos suportar, os mais escondidos e vergonhosos 

dos nossos sentimentos, o que nos outros chamamos de loucura que é afinal 

a nossa e da qual nos protegemos a etiquetá-la, a comprimi-la de grades, a 

alimentá-la de pastilhas e de gotas para que continue existindo, a conceder-

lhe licença de saída ao fim de semana e a encaminhá-la na direcção de uma 

“normalidade” que provavelmente consiste apenas no empalhar em vida.
8
  

 

Fica claro neste discurso que o narrador-psiquiatra
9
 aponta o “eu” e o “outro” 

como um “mesmo”, e essa crise com sua formação já é um sinal de desespero para com a falta 

de perspectiva em sua vida e para com o mundo, pois os diversos pacientes que lhe fazem 

comparar um modo de viver dentro de um padrão “normal” com a vida daqueles que são ali 

abandonados, sejam eles loucos ou não, conduzem-no a ir em busca de ajuda para si, pois há 

aqui um choque entre o discurso oficial (neste caso, o discurso psiquiátrico) e a experiência 

do sujeito em si.  

Em outros momentos, esse conceito de “eu” x “o outro” é reafirmado quando o 

narrador-personagem foca no distanciamento entre o discurso e a experiência; como quando 

ele vai ao encontro de um amigo e confessa-lhe a melancolia profunda na qual está 

submergido, e logo ao se deparar com este, "O médico tornou a ele [o amigo] no esforço de 

                                                           
7
 Michel Foucault, em seu livro “A história da loucura” (1972), traça todos os momentos pelo qual o significante 

“loucura” adquiriu diferentes significados, sempre importando aos interesses políticos, morais e científicos de 

cada época. Porém não irei aqui me delongar no assunto, para uma melhor referência, o livro mencionado é um 

clássico sobre os estudos da loucura. 
8
 ANTUNES, António Lobo. Memória de Elefante. Rio de Janeiro: Objetiva, 2006, p.46. 

9
 Há aqui o realce do narrador-personagem colocando em xeque o discurso psiquiátrico, detalhe que melhor 

explorarei no capítulo III. 
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quem ajusta a imagem de um microscópio desfocado: do alto de uma pirâmide de 

preconceitos quarenta gerações burguesas contemplavam-no.”
10

. É aqui que começamos a 

perceber o fosso gigantesco entre aquele que foi à guerra e aquele que voltou a Portugal, pois 

esses dois períodos (tanto a ida quanto a volta) são perpassados por ideologias que se chocam, 

ou ainda, se contradizem, como nesse diálogo, ainda com o amigo, sobre a África:  

 

[o amigo lhe fala] - Porque não? Porque não? Homem, você é um anarquista, 

um marginal, você pactua com o Leste, você aprova a entrega do Ultramar 

aos pretos.  

[...] 

Que sabe este palerma de África, interrogou-se o psiquiatra, para além dos 

cínicos e imbecis argumentos obstinados da Acção Nacional Popular e dos 

discursos de seminários das botas mentais do Salazar, virgem sem útero 

mascarada de homem, filho de dois cónegos explicou-me numa ocasião uma 

doente, que sei eu que durante vinte e sete meses morei na angústia do arame 

farpado por conta das multinacionais [...]
11

  

 

Eis aqui a revelação do momento de trauma e ressentimento do narrador-

personagem: quando de seu embarque consentido, e já afirmando ser um “manso perdido”, 

começa a dar indícios de que não há volta para o caminho a que se deixou levar. Dessa forma, 

o embate com o interlocutor torna-se um desvario inconsciente escondido através de uma 

apatia que, na prática poderia indicar sua condescendência para com a situação. No entanto, 

em diversos momentos como esse, observamos os resquícios desse trauma, que não se deixa 

descansar, e do ressentimento, que não permite agir por si só.  

Quando o personagem coloca em xeque a fala de seu amigo, traz à tona 

justamente a não-experiência
12

 do outro e uma reprodução de discursos que não 

correspondem à realidade vivida pelo personagem, nem poderiam, pois esse fosso jamais 

poderá ser compreendido pelo outro, já que este não esteve nos campos de batalha para voltar 

“traumatizado”, logo sua justificativa fica apenas nas palavras.  

Aqui o eu e o outro como um mesmo torna-se um ponto incômodo para o 

personagem, pois é justamente esse reflexo que ele não pretende admitir: a não atitude diante 

do fato de ir à guerra sem reagir fazem-no ignorar o trauma e o ressentimento, embora estes 

apareçam constantemente em seus discursos. E, ao mesmo tempo em que tenta ressaltar que o 

outro fica apenas no nível do discurso, não sabe lidar consigo mesmo para expressar suas 

dores. 

                                                           
10

 ANTUNES, António Lobo. Memória de Elefante. Rio de Janeiro: Objetiva, 2006, p.42. 
11

 Id. Ibid., 2006, p. 42-44. 
12

 Acerca da experiência e do trauma, explorarei melhor no capítulo II. 
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Durante todo o tempo, a aproximação das memórias que envolvem o discurso 

psiquiátrico se mistura com aquelas que remetem à experiência da guerra, por isso entendo 

aqui que o protagonista se fragmenta ainda mais ao defrontar-se com extremos tão facilmente 

“classificáveis” em nosso cotidiano: a vida versus a morte; a paz versus a guerra; Portugal 

versus Angola; loucura versus razão. E é diante dessas polarizações que o personagem precisa 

ocupar um espaço, no entanto, quanto mais ele busca esse “porto seguro”, mais distante ele 

fica de qualquer tipo de origem que possa existir, logo, temos um sujeito à deriva que vai 

sempre se opor aos discursos de origem, aos papéis sociais.  Por isso, ao chegar num 

consultório de dentista, ao se comparar com as pessoas que ali se encontram suas palavras 

vão, aos poucos, delineando um quadro de melancolia profunda no personagem: 

 

Comparou-se mentalmente com eles, e a lembrança do vulto que entrevia de 

tempos a tempos, de surpresa, nos espelhos das pastelarias, magro, frágil, e 

possuindo como que uma espécie de graciosidade inacabada, fê-lo 

confrontar-se pela milionésima vez com a amargura da sua origem terrena, 

prometida a um futuro sem glória. Uma dor constante torcia-lhe o queixal. 

Sentia-se sozinho e desarmado perante um xadrez insensato cujas regras 

desconhecia.
13

  

 

O personagem também traz à tona matizes da identidade fragmentária de um 

Portugal dominado por Salazar e seu fascismo que alimentou, por 40 anos no país, a ideia de 

dominação das colônias como um mandato “divino” e comandado pela sua figura. Porém, ao 

longo do livro, o que se vê é um sujeito perdido na solidão que lida com outros sujeitos 

perdidos, principalmente seus pacientes, mas também suas filhas e todas as pessoas que o 

rodeiam o são igualmente perdidos. E conclui o narrador-personagem ao tratar um paciente 

chamado Joaquim, defensor do salazarismo, que as coisas se propagam infinitamente num 

eterno retorno: 

 

Salazar de um cabrão que nunca mais acabas de morrer, pensou ele na altura, 

[...] defrontando-se com a obstinação do senhor Joaquim: quantos senhores 

Joaquins dispostos a seguirem de olhos vendados um antigo seminarista 

trôpego com alma de governanta de abade contando tostões na despensa? 

No fundo, meditava o médico contornando o Jardim das Amoreiras, o 

Salazar estoirou mas da barriga dele surgiram centenas de Salazarzinhos 

dispostos a prolongarem-lhe a obra com o zelo sem imaginação dos 

discípulos estúpidos, centenas de Salazarzinhos igualmente castrados e 

perversos, dirigindo jornais, organizando comícios [...], berrando no Brasil o 

elogio do corporativismo.
14

  

 

                                                           
13

 Id. Ibid., 2006, p.92 – grifos meus. 
14

 Id. Ibid., 2006, p.128 – grifos meus. 
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Eterno retorno de uma ditadura que se propaga infinitamente em diversos sujeitos, 

fazendo com que o personagem caia num niilismo profundo, já que mesmo que Salazar não 

exista mais, suas ideias pairam no imaginário de um povo que não consegue agir por si só, 

mas apega-se cada vez mais àquilo que lhes garanta um caminho para a superioridade de 

dominação. Tal atitude do povo português causa náusea ao nosso narrador-personagem, pois 

ele não consegue agir nem reagir diante de tais pensamentos, ficando apenas aguardando o 

“nada” para que nada aconteça, ou remoendo os sentimentos numa tentativa de autopiedade 

sem êxito.  

Aqui vemos as principais características de um sujeito que tenta, através das suas 

memórias fragmentadas, reencontrar-se para compreender o sentido de algo que talvez esteja 

além de seu alcance, pois sua vida redistribuída em palavras parece cada vez mais distante de 

si. No entanto, sua memória de elefante, alegoria notável para perfilar experiências vividas e 

ficções desenvolvidas, serve para nos levar a um caminho errante que se repete nos próximos 

dois livros, “Os cus de Judas” (2007) e “Conhecimento do Inferno” (2006), os quais fazem 

parte deste “eterno retorno”.  

O livro acaba com o encontro entre nosso protagonista e uma prostituta, ambos 

tentando fugir de uma solidão que molda o vazio através dessa linguagem que define o 

indefinível, embora esta transite através da guerra, da loucura e da morte, ou seja, o próprio 

trauma de que ele não quer falar que, no entanto, ronda o tempo todo seus discursos e suas 

experiências, apontando sempre para esse objeto que “não se deve nomear”; e após 

conjecturar sobre as diferenças de idade e de vida entre os dois (ele e a prostituta), conclui 

que: 

 
[...] no fundo não eram diversos um do outro, e em certo sentido os seus 

frenéticos combates aparentavam-se: fugiam ambos à mesma solidão 

impossível de aguentar, e ambos, por falta de meios e de coragem, se 

abandonavam sem um gesto de luta à angústia da aurora como mochos 

aterrados.
15

  

 

O livro parece querer continuar sua história sem fim, por isso, nos lançamos no 

desafio de entrelaçar com os dois próximos para buscar compreender alguma razão pela qual 

nosso protagonista consiga desvendar-se a si mesmo. 

 

 

 

                                                           
15

 Id. Ibid., 2006, p.194 – grifos meus. 
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1.2 – O fim do mundo é logo ao lado, ou “Os cus de Judas” 

 

 

 

Em “Os cus de Judas” (2007), segundo livro da trilogia antuniana, encontramos a 

acidez de uma visão de mundo completamente dividida entre a capacidade e a incapacidade 

de amar, diante de tanta crueldade e incertezas do mundo. É nesse livro em que se explora 

mais profundamente as barbáries vivenciadas pelo protagonista durante a Guerra de Angola, 

ou seja, suas memórias afetivas indicam essa barbárie através de palavras que ressoam o 

ressentimento desse protagonista. 

O narrador-personagem parece ter uma interlocutora, mas segue com seu fluxo de 

consciência e as amarrações de lembranças em sua escrita que apontam para um diálogo, já 

que há essa necessidade sentida pelo personagem. Poderíamos pensar aqui no romance 

polifônico explorado por Bakthin sobre a poética de Dostoiévski. Essas interlocuções que se 

refletem e se confundem e ecoam na autoconsciência do narrador-personagem não conseguem 

deixar de trazer diversas versões de uma história que ele não quer contar, ou seja, o seu 

trauma. 

O fluxo de consciência permite nos mostrar um narrador onisciente intruso
16

, pois 

vemos que sua visão está permeada por todos os pontos de vista, o que conflui para o evento 

polifônico, conforme Bakhtin apontou: 

 
No romance polifônico, o valor da variedade da linguagem e das 

características do discurso é mantido, se bem que esse valor diminui e, o 

mais importante, modificam-se as funções artísticas desses fenômenos. O 

problema não está na existência de certos estilos de linguagem [...]; o 

problema está em saber sob que ângulo dialógico eles se confrontam ou se 

opõem na obra. [...]  

As relações dialógicas (inclusive as relações dialógicas do falante com sua 

própria fala) são objetos da metalinguística. Mas aqui estamos interessados 

precisamente nessas relações, que determinam as particularidades da 

construção da linguagem nas obras de Dostoiévski.
17

  

 

Trazendo essa leitura para as obras antunianas, fica exposto que além da repetição 

temática que oculta o trauma em passagens dos três livros, a própria questão (e porque não 

questionação) metalinguística reafirma esse círculo vicioso, ramificado na estrutura narrativa, 

                                                           
16

 LEITE, Ligia Chiappini Moraes. O foco narrativo: ou a polêmica em torno da ilusão. 1997. Optei por cruzar 

o enfoque narrativo da autora em relação ao fluxo de consciência e o monólogo interior do narrador-personagem 

da trilogia para incluí-los como vozes polifônicas encontradas nos livros. 
17

 Bakhtin, M. Problemas da poética de Dostoiévski. 2008, p.208. 
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o que permite identificarmos tanto na voz do autor quanto a voz do narrador-personagem, já 

que este adota discursos diferentes quando fala de si enquanto psiquiatra, ou pai, ou filho, ou 

português, e para tanto se utiliza de diferentes recursos linguísticos como o fluxo de 

consciência, o monólogo interior, a primeira e terceira pessoa alternadamente.  

Voltando o foco ao livro, o narrador-personagem começa relembrando a sua 

infância no jardim zoológico, quando passeava com o pai, e recorda a presença de um 

professor negro, do qual se tornou um grande admirador: 

 
Por essa época, eu alimentava a esperança insensata de rodopiar um dia 

espirais graciosas em torno das hipérboles majestáticas do professor preto, 

vestido de botas brancas e calças cor-de-rosa, deslizando no ruído de 

roldanas com que sempre imaginei o voo difícil dos anjos de Giotto [...].
18

  

 

Essa admiração pelo professor negro, que optei por colocá-lo aqui como 

representante dos africanos, e contra os quais foi depois guerrear, mostra que o personagem 

considera o outro como o mesmo, independentemente da cor da pele, por isso da sua crise 

quando está no campo de batalha, pois não consegue definir e apreender essa guerra como 

sendo sua, conforme mostrarei no capítulo III. 

Nesse livro, as memórias de guerra são mais frequentes e descritas com mais 

acidez, pois o narrador-personagem nos mostra que há uma exigência hierárquica familiar 

para tornar o filho em “homem”, quando “aos domingos, a família em júbilo vinha espiar a 

evolução da metamorfose da larva civil a caminho do guerreiro perfeito [...]”
19

, uma espécie 

de provação para tornar-se digno da perpetuação da sociedade burguesa de Portugal. O 

protagonista inicia seu calvário quando se resigna a aderir a uma guerra que não é sua, e em 

meio a esses pensamentos descontínuos e completa anulação de si, expressa sua solidão no 

caminho que vai trilhar: 

 
Subitamente sem passado, com o porta-chaves e a medalha de Salazar no 

bolso, de pé entre a banheira e o lavatório de quarto de bonecas atarraxados à 

parede, sentia-me como a casa dos meus pais no verão, sem cortinas, de 

tapetes enrolados em jornais, móveis encostados aos cantos cobertos de 

grandes sudários poeirentos, as pratas emigradas para a copa da avó, e o 

gigantesco eco dos passos de ninguém nas salas desertas. Como quando se 

tosse nas garagens à noite, pensei, e se sente o peso insuportável da própria 

solidão [...].
20
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 Antunes, António Lobo. Os cus de Judas. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007, p.11. 
19

 Id. Ibid., 2007, p.16 – grifos meus. 
20

 Id. Ibid., 2007, p.18. 
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Acredito ser importante demarcar aqui, também, a comparação entre as práticas 

burguesas de religiosidade apresentadas pelo nosso protagonista, que apontam e se 

confundem com a idolatria por Salazar (que o personagem identifica como “virgem sem 

útero” em outra passagem já citada) e seu Estado Novo, como marcas de uma sociedade 

alienada, que não consegue se identificar com nada além dos mitos de sua origem, no entanto, 

se sente segura por ter alguém para conduzi-las, tal qual as ovelhas perdidas no pasto, ou 

pelas palavras de Paul Valéry, que resgata a necessidade de se ter um líder do povo, 

comparado ao messias da cristandade: 

 

[...] uma vez que o espírito deixa de se reconhecer - ou já não reconhece os 

seus traços essenciais, o seu modo de atividade racional, o seu horror ao caos 

e dissipação de forças - nas flutuações e fraquezas de um sistema político, 

ele imagina necessariamente, deseja instintivamente, a mais pronta 

intervenção de uma só cabeça, pois é numa cabeça só que a correspondência 

nítida das percepções, das noções, das reacções e das decisões se pode 

conceber, organizar e chegar a impor às coisas, condições e disposições 

inteligíveis.
 21

  

 

Mas o nosso narrador-personagem não consegue mais aceitar tais formas de 

identificação, de ritualização da identidade nacional, demonstrando seu áspero humor
22

, por 

exemplo, ao dizer que apoiava que se erguesse nas praças de Portugal um monumento ao 

escarro: “escarro-busto, escarro-marechal, escarro-poeta, escarro-homem do Estado, escarro-

equestre, algo que contribua, no futuro, para a perfeita definição do perfeito português: 

gabava-se de fornicar e escarrava.”
23

. Aqui vemos o personagem denegrindo toda a pompa 

político-burocrática de seu país que, como todos os países, busca homenagear seus "heróis" 

com essas estátuas, no entanto, tais heróis foram apenas usados pelo sistema para propagar 

uma ditadura fascista que dominou Portugal por quatro décadas, logo, o escarro aqui é 

símbolo do abjeto do nosso narrador para aludir a essas estratégias dos diferentes sistemas 

políticos para exaltar o nacionalismo. 

Logo, o nacionalismo pregado pela ditadura salazarista é observado argutamente e 

escancarado por ironias e insultos do personagem. Há aqui, como nos outros livros, a 

repetição do esfacelamento desse sujeito que se encontra novamente perdido em memórias 

que doem, memórias que gritam através das palavras e eclodem na solidão desse homem. 
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 O poeta Paul Valery, amigo de António Ferro, elaborou esse prefácio do livro dele sobre Salazar, com 

entrevistas do próprio Salazar: FERRO, António. Salazar, o homem e sua obra. Lisboa: Edições Fernando 
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Vale novamente ressaltar o caráter autobiográfico, trazendo agora uma explicação de 

Maingueneau (1995) sobre a relação entre o escritor e a obra para elucidar a questão já 

mencionada sobre ficção e realidade, juntando-se ao conceito de sociotextos já apresentado na 

introdução deste capítulo, para dessa forma, justificar a polifonia de vozes que se dá entre o 

autor e o narrador-personagem:  

 

o escritor só consegue passar para sua obra uma experiência da vida minada 

pelo trabalho criativo, já obsedada pela obra. Existe aí um envolvimento 

recíproco e paradoxal que só se resolve no movimento da criação: a vida do 

escritor está à sombra da escrita, mas a escrita é uma forma de vida.
24

  

 

Esse personagem traz para a ficção uma história ofuscada pelos registros oficiais, 

narra as barbáries de uma guerra de ninguém e de todos, causadora da morte de pais, filhos e 

netos de um sistema degradado e impossível de se manter, como o era, naquele momento o 

Estado Novo em Portugal. O colonizador português, encarnado nesse protagonista, já partiu 

de seu país sem compreender sua identidade, moldada às custas da mídia ditatorial e 

propagadora através de um “espírito português”, apoiado em teorias lusotropicalistas que 

pregavam a ausência de preconceito racial; pois era esse mesmo espírito que mantinha, em 

Angola, a política de separação entre os indígenas e os brancos europeus, e era esse mesmo 

espírito que matava tanto portugueses como angolanos nessa guerra
25

.  

Trago aqui, para ilustrar e confrontar o lado oficial da história, uma citação a 

respeito do trabalho denominado “Evolução da política colonial do Estado Novo”, de Claudia 

Castelo (1999), que trata dos três diferentes períodos da política implantada por Portugal em 

suas colônias; essa nova política colonial, segundo aponta a autora, tinha como objetivo único 

desviar a atenção de órgãos internacionais, como a ONU – Organização das Nações Unidas, 

em relação ao tipo de colonização portuguesa que se dava em terras africanas, conforme nos 

aponta Castelo: 

 
Uma das novidades da nova política de fixação é prever a possibilidade de 

aceitação de colonos africanos. Subjacente a qualquer das novas 

modalidades de povoamento, tanto com populações locais como com 

populações originárias de qualquer parte do território nacional, ‘estará 

sempre a realização da vocação ecumênica do povo luso, a traduzir-se na 
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 MAINGUENEAU, 1995, p.46 apud BIAZETTO, 2009, p. 13. 
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criação de comunidades plurirraciais plenamente integradas e estáveis, 

síntese harmónica de valores culturais de variada origem, e de cuja 

fecundidade na formação de novas civilizações tropicais de singular riqueza 

humana se tem apontado o Brasil como exemplo mais acabado e 

eloquente’.
26

 

 

No entanto, esse colonizador era apenas necessário dentro dos eixos de poder do 

sistema com finalidades específicas, pois quando surge o Estado Novo, ele também é usado 

como referência para justificar um Portugal que pouco conhecia das terras e povos africanos 

que colonizara, pois  

[...] a ideia de uma África portuguesa, de que os livros de historia do liceu, 

as arengas dos políticos e o capelão de Mafra me falavam em imagens 

majestosas, não passava afinal de uma espécie de cenário de província a 

apodrecer na desmedida vastidão do espaço [...].
27

 

 

Mas, independentemente da imagem idílica que se fazia de África, havia uma 

missão que era dada aos colonizadores portugueses: a de levar a civilização para esses povos 

menores. Porém, o que acontecia é que os combatentes portugueses, eles próprios alienados 

quanto ao objetivo dessa guerra, por causa desse desconhecimento ficavam desiludidos e 

buscavam compreender quais eram seus verdadeiros inimigos, ao que nosso narrador-

personagem se questiona: 

 
[...] são os guerrilheiros ou Lisboa que nos assassinam, Lisboa, os 

americanos, os russos, os chineses, o caralho da puta que os pariu 

combinados para nos foderem os cornos em nome de interesses que me 

escapam, quem me enfiou sem aviso neste cu de Judas de pó vermelho e de 

areia [...]
28

  

 

Essa guerra, instrumento político utilizado pelo governo de Salazar para 

manutenção colonial de Angola, revela-se, ao fim e ao cabo, uma verdadeira vergonha para 

aqueles portugueses que compactuavam com algum tipo de empatia para com os povos 

africanos, mas que só podiam compartilhar essa empatia através da morte, por mais que 

ouvissem “a locutora da rádio da Zâmbia [que] perguntava soldado português porque lutas 

contra os teus irmãos mas era contra nós próprios que lutávamos, contra nós que as nossas 

espingardas se apontavam”
29

; pois a verdadeira empatia era o destino de todos que ali 

estavam: a morte, ou seja, o que tanto os portugueses quanto os angolanos viam era o 
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espelhamento de si na morte alheia, essa experiência brutal de identificação que não escolhe 

qual dos lados atingir, apenas acontece. E assim, os soldados viviam com esse espectro 

fantasmagórico a lhes rondar a vida: 

 
[...] grandes caixões repletos de féretros ocupavam uma parte do porão, e o 

jogo, um pouco macabro, consistia em tentar adivinhar, observando os rostos 

dos outros e o nosso próprio, os seus habitantes futuros. [...] A simpatia, a 

amizade, uma certa ternura até, tornam-se mais fáceis, a complacência surge 

sem custo, a idiotia ganha a sedução amável da ingenuidade. No fundo, é 

claro, é a nossa própria morte que tememos na vivência da alheia e é em 

face dela e por ela que nos tornamos submissamente cobardes.
30

  

 

A separação da mulher e das filhas retorna também nessa narrativa. Misturadas 

aos cenários africanos crepusculares, o nascimento da primogênita, tema que é mencionado 

em toda a trilogia, se dá quando da sua presença na guerra, logo, a culpa pela ausência fica 

latente na escrita; sua solidão enraizada em cada minuto de seus dias tece uma escritura 

agonizante, pronta para “escarrar”, utilizando aqui a analogia feita pelo próprio narrador-

personagem, uma verdade ocultada do sujeito invisível, pois que a única saída desse sujeito é 

expressar-se através da escrita para, quem sabe assim, encontrar seu lugar no mundo.  

Nesse livro também o narrador-personagem leva a possível interlocutora para 

casa, após suas confissões e umas doses de álcool para esquecer a dor; após a vergonha de não 

conseguir fazer sexo, pois fica impotente, e declara para si e para o mundo os paradoxos de 

uma vida desiludida:  

 
Tudo é real, sobretudo a agonia, o enjôo do álcool, a dor de cabeça a apertar-

me a nuca com o seu alicate tenaz, os gestos lentificados por um torpor de 

aquário, que me prolonga os braços em dedos de vidro, difíceis como as 

pinças de uma prótese por afinar. Tudo é real menos a guerra que não 

existiu nunca: jamais houve colônias, nem fascismo, nem Salazar, nem 

Tarrafal, nem Pide, nem revolução, jamais ouve, compreende, nada [...]
31

  

 

Seu discurso busca materializar uma possível saída para tudo que ele viveu: a não 

existência da guerra, do fascismo e de todas as coisas que ficaram marcadas em sua vida pela 

barbárie. No entanto, o que fica é o niilismo profundo apontando para um nada que só se 

desenvolve pelas palavras vazias recitadas incessantemente. Assim, o nacionalismo português 

tão propagado historicamente aos portugueses, acaba por se tornar um inferno àqueles que 

conseguem apreender outros pontos de vista, como se torna claro no próximo livro, conforme 

veremos. 
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1.3 – A viagem sem fim, ou o “Conhecimento do Inferno” 
 

 

 

No terceiro livro, “Conhecimento do Inferno” (2006), pode-se aludir pelo próprio 

título que o autor pretendeu, ironicamente, usar uma metáfora do que se considera de mais 

terrível e doloroso para a civilização ocidental cristã como forma de punição pós-vida, ou 

seja, o inferno. Há nessa narrativa uma clara desilusão de vida e de esperança para o 

personagem e/ou para o mundo. Aqui a memória de guerra, da loucura e a fragmentação do 

sujeito tornam-se ainda mais expostas, como golpes que nunca param de atingir este ser. 

Talvez ainda se expressem através de uma linguagem que sente que nessas feridas joga-se o 

sal para se aguçar ainda mais a dor, na tentativa de expurgá-la.  

As frases que permeiam os capítulos são de mais impacto do que em “Os cus de 

Judas” e, geralmente, remetem a um fim inevitável. A moldura desse cenário trágico dá-se 

numa viagem que dura um dia, entre a Balaia e Lisboa, com paradas em diversas cidades que 

reportam às lembranças inacabadas e incabíveis da vida de nosso personagem. E já no início, 

a melancolia torna-se a moldura das palavras vazias, porém, gritantes: 

 

Amanhecera algumas vezes no silêncio de uma casa imóvel, pousada como 

uma borboleta morta entre as sombras sem corpo da noite, e olhava, sentado 

na cama, os contornos difusos dos armários, a roupa ao acaso nas cadeiras 

como teias de aranha cansadas, o rectângulo do espelho que bebia as flores 

como as margens do Inferno o perfil aflito dos defuntos.
32

  

 

Ao longo do livro, percebemos uma história triste combinada à sutileza poética 

ora do autor, ora do narrador-personagem, que endossam a fragmentação desse sujeito à 

deriva. As lutas interiores e intempestivas chegam ao seu ápice; como quando relembra o 

papel que os combatentes portugueses tinham que cumprir na Guerra de Angola, lutando 

contra o Movimento pela Libertação de Angola – MPLA, o qual o regime apontava como 

sendo seu maior rival, quando na verdade não se tinha uma verdade para contar, por isso o 

                                                           
32

 Antunes, António Lobo. Conhecimento do Inferno. Rio de Janeiro: Objetiva, 2006, p.12. 



26 
 

personagem lamenta, pois “Eram homens corajosos e altivos enganados por uma propaganda 

perversa, pelas garantias cruéis, pelas promessas mentirosas do regime”
33

.  

A crise identitária se torna um esboço para a perda de si mesmo e do país, por isso 

“a noite em Lisboa é uma noite inventada”
34

, com todas as mentiras contadas de geração em 

geração, por isso o personagem rechaça o sistema ditatorial, mas estava lá: “[...] eu via 

desfilarem diante de mim os rapazes de Elvas que o Exército convocara, chamara, 

arregimentara para defenderem em África os fazendeiros do café, as prostitutas e os 

negociantes de explosivos, os que mandavam no País em nome de ideais confusos de 

opressão.”
35

  

Aqui, a desidentificação para com a nação fazem-no aprofundar-se num niilismo 

ainda mais explícito. Como nos livros anteriores, o narrador-personagem aponta que 

desconhece quais são seus inimigos, e qual é a causa da guerra, tornando sua narrativa um 

áspero humor que conta uma irônica guerra: 

  

porque o dever patriótico não excluía ninguém, porque as Parcelas Sagradas 

do Ultramar necessitavam do sacrifício de todos, porque o Exército É O 

Espelho da Nação, porque O Soldado Português É Tão Bom Como Os 

Melhores, porque o caralho da cona do minete do cabrão do broche da puta 

que os pariu, estive a ver, encostado a uma coluna de pedra rugosa como as 

árvores antigas, os futuros herois, os futuros mutilados, os futuros cadáveres 

[...]
36

  

 

Eis nosso protagonista que destila nestas páginas o veneno que experimentou nos 

campos de batalha, atuando como profissional que deveria “remendar” seus colegas 

conterrâneos, e matar os “pretos”. Não me parece surpresa que a sua relação com a psiquiatria 

passe a ter um significado oposto daquele que lhe ensinaram na universidade, pois essa 

loucura se confunde com a guerra, e talvez seja a própria razão da loucura pregada aos quatro 

ventos, como denuncia fortemente neste livro, em especial: 

 

o inferno, pensou, são os tratados de Psiquiatria, o inferno é a invenção da 

loucura pelos médicos, o inferno é esta estupidez de comprimidos, esta 

incapacidade de amar, esta ausência de esperança, esta pulseira japonesa de 

esconjurar o reumatismo da alma com uma cápsula à noite, uma ampola 

bebível ao pequeno almoço e a incompreensão de fora pra dentro da 

amargura e do delírio, e se não vou para dentista na mecha fico um maluco 

tão sórdido e tão sem graça como eles.
37
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Os relatos das reuniões psiquiátricas parecem uma peça teatral onde os 

personagens definem conceitos de loucura à sua mercê, tratamentos de choque, espiam as 

divagações dos “loucos” para tentar fugir das suas próprias. A narrativa desse cenário torna-se 

onírica quando o protagonista nos descreve alguns pacientes do Hospital Miguel de 

Bombarda, como a moça que acreditava nos anjos: “A rapariga, imóvel, muito direita, a 

apertar contra o peito o seu saco plástico, consentia que os anjos lhe pousassem nos ombros, 

nos cabelos, nos braços, tal os pássaros nas estátuas dos parques, empoleirados em herois de 

bronze como a roupa nos cabides.”
38

  

Aqui, o protagonista concorda com o chefe da tribo Muata
39

 sobre a inexistência 

da noite em Lisboa, encontrada em todos os livros, mostrando aquilo a que escuridão pode 

significar em diferentes espaços, sempre carregada pela solidão pegajosa de cada um: 

  
[...] quando cheguei ao Hospital Miguel de Bombarda para iniciar a longa 

travessia do inferno, verifiquei que a noite desaparece de facto da cidade, das 

praças, das ruas, dos jardins e dos cemitérios da cidade, para se refugiar nos 

ângulos das enfermarias, como os morcegos, nos globos dos tectos das 

enfermarias e nos velhos e esbeiçados armários de medicamentos, nos 

aparelhos de electrochoque, nos baldes de pensos nas caixas de seringas 

[...]
40

 

 

É neste livro, também, que num determinado momento nosso narrador 

personagem é apresentado como homônimo do escritor: “- Este é o António Lobo Antunes – 

disse o Zé Manel [...]”
41

, reafirmando dessa forma, aquilo que busquei apontar sobre os 

diferentes métodos discursivos que resultam na polifonia. 

No capítulo sete, que vai das páginas 135 a 156, encontramos um mote que remete 

à antropofagia: o personagem repete o tempo todo “Podemos comer os mortos?”, e começa a 

conjecturar a esquizofrenia da guerra, imaginando que poderiam comer as partes do corpo do 

colega Pereira. Acredito que esse recurso totalmente canibalístico sirva para exemplificar uma 

barbárie de guerra, onde qualquer um deles poderia ser o próximo Pereira, e talvez que ao 

comer o seu colega pudessem eles, que estavam vivos, se expurgar pela desgraça de 

continuarem vivos. Explorarei essa repulsa da guerra no próximo capítulo, tomada sob a 

forma de ressentimento, pois acredito ser de extrema importância reconhecermos os caminhos 
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percorridos pelo protagonista dessa trilogia para trazer à luz suas memórias despedaçadas de 

uma identidade individual e coletiva igualmente despedaçadas.  

Por fim, quando chega a Lisboa o personagem se transtorna porque “não percebe 

o que se passa”
42

, assim como os doentes de seu manicômio, assim como todos à sua volta; 

chega à casa de seus pais e não reconhece a ninguém da família, mas ao mesmo tempo, ao 

ocupar a cama de seu quarto sente que ao menos o cansaço da vida, talvez, deve ter uma 

pausa para o sono profundo na solidão de si mesmo, dando uma pausa para as insanidades de 

definições que corroem a vida e o universo como um todo. 

Neste livro, diferente dos dois primeiros, o protagonista não leva ninguém para 

junto de sua casa, ficando dessa forma claro que o narrador-personagem chegou a um niilismo 

extremo, apenas sentindo-se como parte da moldura da casa porto seguro de seus pais, 

aspirando e esperando que o nada se encarregue de enclausurar o tempo de sua existência. 
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Capítulo II 

As viagens de um solitário através da linguagem 

 

 

 

A verdadeira verdade é sempre 

inverossímil; para lhe dar 

verossimilhança é preciso misturar-lhe 

um pouco de mentira. 

(Dostoiévski, F. In "Os possessos") 

 

 

 

A trilogia de António Lobo Antunes pode ser vista como uma longa viagem de 

um sujeito solitário que, através da sua linguagem corrosiva, tenta remontar um quebra-

cabeça de sua vida despedaçada. A linguagem é nossa única via de salvação diante de uma 

análise literária, pois é somente nela e por ela que somos intimados a chegar a algum tipo de 

conclusão. A linguagem é também, para o personagem, o eco de suas reminiscências, a junção 

de suas lembranças e a fuga para um lugar onde, talvez, tudo é possível. 

Essa viagem para dentro de si, que se corrobora na linguagem ressoada através de 

signos, pode servir como bálsamo para uma alma atormentada. É possível que através dela, a 

viagem, possamos ficar ainda mais perdidos do que estávamos no começo, no entanto, ela é 

necessária para nos levar a algum lugar, nem que seja para o mesmo lugar, por isso neste 

capítulo vamos focar na memória de nosso personagem para que possamos descobrir os 

caminhos periclitantes de sua alma aflita. E juntar a essa memória aquilo que está o tempo 

todo repercutindo em seu discurso, focalizado na guerra, mas que também está tentando 

ocultar outros detalhes da fragilidade desse sujeito anteriores àquela, como a submissão do 

personagem à família, à pátria e a um possível modelo de masculinidade.  

Ou seja, ao mesmo tempo em que nosso sujeito sobrevive a um ato extremo como 

a guerra, não consegue superar a experiência traumática, que parece ter iniciado no momento 

em que embarcou para África. Aqui a culpa e o trauma se confundem, pois na vontade de 

superar o último acaba exibindo a primeira, que resulta no ressentimento, explorado mais 
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adiante. Mas como esse narrador-personagem precisa dizer aquilo que lhe perturba, utilizamos 

aqui as palavras de Gagnebin (2006): 

 
Os sobreviventes, aqueles que ficaram e não se afogaram definitivamente, 

não conseguiam esquecer-se nem que o desejassem. É próprio da existência 

traumática essa impossibilidade do esquecimento, essa insistência na 

repetição. Assim, seu primeiro esforço consistia em tentar dizer o indizível, 

numa tentativa de elaboração simbólica do trauma que lhes permitisse 

continuar a viver e, simultaneamente, numa atitude de testemunha de algo 

que não podia nem devia ser apagado da memória e da consciência da 

humanidade.
43

 

 

Através do entrelaçamento entre a memória e o ressentimento, buscarei mostrar os 

caminhos que percebi serem cruciais para se compreender o peso que a loucura, a melancolia 

e o outro, explorados no capítulo III, têm nessa narrativa. Vale ressaltar que a memória aqui é 

o mote que traz o trauma do protagonista à luz dos níveis discursivos presentes nas obras, 

além de que a memória e o ressentimento corroboram o eterno retorno por mim reivindicado 

nessas narrativas. 

 

 

 

2.1 - A memória e o trauma como saída para a linguagem 
 

 

 

Quando falamos em literatura, sempre nos convém reivindicarmos uma das 

principais características do ser humano, capaz de orientá-lo no tempo e no espaço, e que 

serve para dar origem a histórias diversas através das subjetividades criativas do sujeito: ou 

seja, a memória. Ao escrever ficção, acredito que o autor esteja em posse de uma ideia fixa 

que se conclui através da memória, e nas narrativas notadamente autobiográficas, como é o 

caso desta trilogia de António Lobo Antunes, o caráter da memória torna-se primordial para 

compreender sua escrita sem, no entanto, confundir os liames existentes entre a ficção e o 

real, conforme já apontado.  

Walter Benjamin foi o precursor dos estudos que trazem a memória como 

componente das experiências dos sujeitos; ele nos mostrou, por exemplo, que os soldados que 
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vinham da I Guerra Mundial voltavam calados dos campos de batalha, resultado de uma 

pobreza de experiência de vida dos seres humanos. Sobre essa pobreza de experiência, o 

filósofo já afirmava que:  

 
não se deve imaginar que os homens aspirem a novas experiências. Não, eles 

aspiram a libertar-se de toda experiência, aspiram a um mundo em que 

possam ostentar tão pura e tão claramente sua pobreza externa e interna, que 

algo de decente possa resultar disso.
44

  

 

Dessa forma, percebe-se que já na modernidade os sujeitos não tinham mais o que 

narrar diante das barbáries vivenciadas na I Guerra. No entanto, leitores de Benjamin como 

Márcio Selligman-Silva e Jeanne Marie Gagnebin, vêm nos mostrar que, após a II Guerra a 

necessidade desses soldados que voltam dos campos de batalha é a de narrar o seu trauma, e é 

isso que vemos nos três primeiros livros de Lobo Antunes: tem-se a memória como o fio 

condutor da escrita, pois é através dela que o personagem percorre os bastidores de seu 

passado de guerra, do hospital psiquiátrico e de sua vida pessoal, na busca do reconhecimento 

de si, ou seja, essa pobreza de experiência precisa ser narrada de alguma forma, o que percebo 

ser metaforizada na linguagem, essa mesma que deixa rastros que talvez sejam 

incompreensíveis, mas que insistem em serem deixados para trás, na tentativa de fuga do 

sujeito de si mesmo.  

A temática de Lobo Antunes se desenvolve a partir dessa necessidade de 

rememoração para expressar na ficção aquilo que se torna incompreensível diante da barbárie 

da guerra, como essa cena de assassinato dos negros:  

 

Mais tarde, na Baixa do Cassanje, ouvi falar do enforcamento de um jinga 

para edificação da senzala, e dos negros que cavavam um buraco na mata, 

desciam para dentro, e aguardavam pacientemente que lhes rebentassem a 

cabeça a tiro e os cobrissem de areia, puxando um cobertor de terra por sobre 

o sangue dos cadáveres. [...] O branco veio com um chicote, cantava o 

milícia na viola, e bateu no soba e no povo.
45

  

 

 Barbárie esta que torna o sujeito vazio, com uma dor incurável daquilo que não se 

pode compreender. Problematizar essas instabilidades do sujeito que volta como um 

estrangeiro em seu próprio país orienta para a narrativa de testemunho, ou seja, aquilo que 

precisa ser reforçado e repassado adiante, assim como nos mostra Seligmann-Silva: 
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o testemunho como uma atividade elementar, no sentido de que dela 

depende a sobrevida daquele que volta do Lager (campo de concentração) 

ou de outra situação radical de violência que implica essa necessidade, ou 

seja, que desencadeia esta carência absoluta de narrar.
46

 

 

Essa necessidade de compartilhar através da linguagem a urgência de se dizer 

aquilo que viveu é delineada em diversas passagens dos livros, senão em todo esse continuum 

narrativo, conforme apontei no primeiro capítulo através de nosso narrador-personagem, que 

se desdobra em discursos polifônicos tentando ocultar sua culpa, seu ressentimento e seu 

trauma resultando num eterno retorno desses mesmos ressentimentos, culpas e traumas. Essa 

narrativa de testemunho serve também como uma forma de autoconhecimento do 

protagonista, embora durante todo o tempo ele tente ignorar tal fato. 

A literatura testemunhal como política da memória utilizada por aqueles que 

voltam traumatizados das barbáries de guerras, pode ser vista como uma saída para alcançar o 

outro e transmitir aquilo que se viveu e não conseguiu compreender, ou conforme aponta 

Selligmann-Silva, essas memórias do que se viu nos campos de batalha, ao serem transmitidas 

para os outros através da narrativa, “permite que o sobrevivente inicie seu trabalho de 

religamento ao mundo, de reconstrução da sua casa. Narrar o trauma, portanto, tem em 

primeiro lugar esse sentido primário de desejo de renascer.”
47

. Assim sendo, vemos essa 

reivindicação do nosso personagem nessa passagem:  

 
Escute. Olhe para mim e escute, preciso tanto que me escute, me escute com 

a mesma atenção ansiosa com que nós ouvíamos os apelos do rádio da 

coluna debaixo de fogo, a voz do cabo de transmissões que chamava, que 

pedia, voz perdida de náufrago esquecendo-se da segurança do código, o 

capitão a subir [...] e a sair o arame a derrapar na areia ao encontro da 

emboscada, escute-me tal como eu me debrucei para o hálito do nosso 

primeiro morto na desesperada esperança de que respirasse ainda [...]
48

 

 

O extremo desgosto percebido na guerra de Angola, para o personagem, fazem-no 

questionar a capacidade do ser humano em ser, de fato, humano. Questionar a humanidade 

inexistente em espaços de tensão e ainda uma busca para expressar-se através do tempo, ainda 

segundo Seligmann-Silva: “Na situação testemunhal o tempo passado é tempo presente [...] 
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Mais especificamente, o trauma é caracterizado por ser uma memória de um passado que 

não passa”
49

.  

A memória, muitas vezes, esconde no inconsciente diversas máculas que se 

encontram incuráveis e, assim, opera seletivamente. Dessa forma, a literatura entendida como 

um espaço de metáforas, ou ainda, a literatura autobiográfica que pode ser transformada 

também em biografemas que, segundo Barthes (2000), compõem um imaginário afetivo 

dessas memórias. Logo, a tentativa de narrar essas memórias, para nosso personagem, implica 

num fluxo inconsciente de escrita que, ora percebemos infinitamente poética, ora sentimos a 

acidez eclodir através das palavras, pois elas escapam involuntariamente nesse fluxo de 

memórias reprimidas, como quando se compara a um paciente que tentava ser internado para 

fugir do casamento: “Somos como o noivo, pensava eu, a cavalo entre compromissos 

impossíveis, indecisos, pálidos, aflitos, discutindo solenemente o que chamamos casos 

clínicos, mulheres deprimidas, homens que veem duendes, adolescentes blindados num 

silencio aterrador.”
50

  

Uma dessas memórias marcantes, também, diz respeito à lembrança dos finais de 

semana com a família, onde se contrastam as concepções de vida "plástica", onde todos 

exercem seus próprios papéis de maneira patética como se a vida fosse uma peça teatral, pois 

a sociedade burguesa dita seus dogmas, suas tradições e burocracias, moldando o sujeito 

plasticamente: “Saía da Quinta da Balaia na direção de Lisboa, do aldeamento de amêndoa e 

clara de ovo da Balaia onde pessoas de plástico passavam férias de plástico no aborrecimento 

de plástico dos ricos [...]”
51

. 

A conceituação de plástico deve aqui ser entendida metaforicamente como a 

modelagem que a sociedade burguesa dá às suas vidas, criando hábitos que possibilitem às 

pessoas sentirem-se num ambiente com uma ordem e familiaridade imutáveis, o que torna a 

vida artificial, pois sempre se tem regras a seguir e a quem obedecer: a religião, os dogmas, o 

sistema político e os preconceitos se embasam nisso; a própria moral se fundamenta nessa 

necessidade de conforto dos sujeitos “nobres”, segundo Nietzsche já explorou em “A 

genealogia da moral”. Sobre essa artificialidade, já afirmava Benjamin ao descrever, por 
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exemplo, os interiores de salões burgueses: “Nele, o ‘interior’ obriga o habitante a adquirir o 

máximo possível de hábitos, que se ajustam melhor a esse interior que a ele próprio.”
52

  

A sensação de estranhamento e alívio em relação a essa ordem interior pode ser 

percebida numa passagem irônica onde o protagonista relembra os hotéis por onde passava, 

porque nesses lugares, ao contrário dos encontros da família aos finais de semana, havia a “A 

impessoalidade uniforme dos hotéis [que] produzia nele uma exaltante sensação de liberdade: 

nenhum objecto seu assinalava os móveis como a urina dos cachorros a casca das árvores.”
53

  

Esse distanciamento da realidade do trauma vivido e o rompimento com as 

convenções burguesas demonstram que o sujeito precisa deixar esses rastros para trás e, 

embora não queira lembrar-se do passado, a memória deste cada vez mais explícita fica, como 

nessa passagem:  

 

[...] talvez que a guerra continue, de uma outra forma, dentro de nós, talvez 

que eu prossiga unicamente ocupado com a enorme, desesperante, trágica 

tarefa de durar, de durar sem protestos, sem revolta, de durar a medo como 

os doentes da 5ª enfermaria do Hospital Miguel Bombarda, fitando os 

psiquiatras num estranho misto de esperança e de terror.
54

  
 

Esses traumas compõem um percurso cíclico de voltas e às voltas de uma vida 

espectral, vida esta que traz consigo a perda, a dor e a melancolia do sujeito pós-guerra. 

Marcio Selligman-Silva em seu ensaio já citado, nos mostra que se faz necessário passar, 

através da literatura, essa experiência de testemunho para curar-se. O sujeito fragmentado e 

com sua pobreza de experiência precisa constantemente falar e falar para, neste exercício de 

rememoração, expurgar-se.  

Nos romances de Lobo Antunes, percebemos que o protagonista está passando por 

essa expurgação: suas memórias e rememorações ficam evidentes através da linguagem 

desenfreada que se quer ouvir, mesmo que sejam sempre os mesmos percursos, as mesmas 

lembranças buscando sempre a mesma fuga, que nas palavras do narrador-personagem 

transparecem, como o peso da herança familiar transformado em nostalgia: “[...] desde a 

adolescência que trazia consigo, colado à assimetria das feições, o ar postiço e triste dos 

mortos de família nos álbuns de retratos, de sorrisos diluídos pelo iodo do tempo.”
55

  

Em diversas passagens o choque e o trauma parecem saltar através da linguagem 

sem conseguir uma explicação, como o caso sobre o suicídio de um soldado, que transita 
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pelos três livros
56

. Sua morte é lenta e dolorosa; enquanto isso, outros militares bebem 

tentando ignorar o ocorrido. Sobre o suicídio, Maria Alzira Seixo (2002) aponta que:  

 

O suicídio é uma das formas de tentar vencer o absurdo, como toda a 

literatura existencialista não se cansou de mostrar, mas o suicídio do soldado 

em Angola, cuja missão é matar, faz acrescer a esse absurdo de ordem 

existencial, derivado da incompletude entre o ser humano e o sistema social 

que o condiciona. “As pessoas matam-se porque estão fartas (...). Fartas de 

não perceberem porque é que morrem”
57

. 

 

O suicídio pode ser, neste caso, marcado alegoricamente como uma forma de 

ressentimento que não se curou, pois que diante da barbárie e de todas as atrocidades da 

guerra, ainda é possível que aconteça algo pior: presenciar o sujeito se autoanular. “– Porque é 

que as pessoas se matam?
58

" é a pergunta que norteia o décimo capítulo de “Conhecimento do 

inferno”, buscando uma explicação para o inexplicável. "(...) – A gente mata-se porque somos 

os mendigos desta guerra – declarei eu. – Até os que já estão mortos se matam
59

".  Seria a 

morte um fim? Ao que tudo indica, o fim está sempre retornando, rodeando a todos que se 

encontram nos campos de batalha, portanto, ela é a finalidade a que todos estão expostos 

nesse momento de tensão.  

As memórias aqui apontadas sobre a guerra, a artificialidade de vida burguesa e o 

suicídio convergem para explorar-se o ressentimento vivenciado por esse sujeito com um 

fardo enorme a carregar, fardo esse que expõe em palavras. Por ser jogado aos (ou pelos) 

leões em um país que não era seu, por lutar por uma guerra que ele não concordava, por tentar 

curar doentes sem conseguir curar suas próprias feridas, enfim, esse é um sujeito que busca 

redenção nas palavras e quer escancarar sua dor a todos quanto possam percebê-la. 

 

 

 

2.2 - O ressentimento e a guerra  
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Ao observar as atitudes descritas pelo narrador-personagem na trilogia de Lobo 

Antunes, não pude deixar de imaginar o quanto de ressentimento há nessa escrita. O 

ressentimento é aquela repetição de um sentimento, geralmente uma mistura de ódio e 

decepção por algo ou alguém que não correspondeu às suas expectativas numa determinada 

situação da vida, definição essa mais propagada nos dicionários. O que pretendo delinear 

neste quadro é o ressentimento do personagem da trilogia com o sistema político de seu país e 

com as relações sociais e familiares sob o patriarcado fortalecido pela guerra, o qual o levou 

para uma guerra que o fez criar traumas que se originaram já a partir da catástrofe consentida 

por si para ir ao campo de batalha. 

O conceito de ressentimento, conforme Nietzsche buscou delimitar em “A 

genealogia da moral”, traz uma análise histórica, psicológica e sociopolítica sobre o tema. O 

filósofo evoca que o ressentimento estaria diretamente relacionado à história do ódio, porém, 

o ressentimento seria a interiorização e denegação deste ódio, segundo mostra Pierre Ansart, 

fazendo uma releitura desse conceito nietzschiano: 

 

O ponto central de sua denúncia [de Nietzsche] designa e analisa o trabalho 

psicológico através do qual o ódio foi ao mesmo tempo interiorizado e 

recalcado pelos inferiores, denegado por aquilo que representa e 

metamorfoseado em valor positivo: a inferioridade transformada em 

humildade resignada, a fraqueza disfarçada em amor da justiça, o ódio 

“recalcado” [...] transformado, eventualmente, em ódio de si mesmo.
60

 

  

Ora, o ressentimento de nosso psiquiatra pode ser entendido como um ódio 

recalcado pelo sistema, já percebido em algumas passagens que mostrei anteriormente. Como 

ele participa da guerra colonial em Angola durante os três últimos anos, sua raiva pela 

impotência de não conseguir decidir, de não conseguir se posicionar, o tornam um “manso 

perdido”, que remói o tempo todo esse trauma, culpando o salazarismo, mas também desta 

forma tentando se eximir da culpa, escondendo-se atrás de um discurso autopiedoso, fazendo 

com que assim, seu trauma seja o lenitivo para a culpa que não consegue assumir.  

Tornando-se cético em relação ao que seria democracia, pois que vivenciava um 

período ditatorial em Portugal, nosso protagonista perdia (ou abria mão da) a autonomia de 

decidir por si mesmo, enxergando na figura de “virgem sem útero” de Salazar um ditador 

fraco que ganhava forças reprimindo os outros, ou seja, um covarde. No entanto ele, nosso 

narrador-personagem, internaliza essa fúria para anular-se enquanto sujeito, pois dessa forma, 
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estaria isento das culpas daquilo que lhe traumatizou. Sua tentativa de projetar seu ódio ao 

sistema fascista ao qual se condicionou o coloca, também, em situação de vítima. 

Vale destacar, novamente que as relações entre a ficção e história podem ter um 

sentido de retomada de consciência daquilo que foi destruído e destrutivo no processo 

doloroso pelo qual o sujeito passou, a exemplo de uma guerra. A ficção tem a vantagem, 

também, de trazer à tona o direito de se "contar a história a contrapelo", como já diria 

Benjamin. Para contextualizarmos historicamente essa relação, que é um dos temas centrais 

da trilogia antuniana, vale a pena nos debruçarmos um pouco sobre o período da ditadura 

salazarista em Portugal: também conhecido como “Estado Novo”, período durou cerca de 40 

anos e foi derrotado pela conhecida “Revolução dos Cravos”, em 25 de abril de 1974.  

O que fica intermitente em meio a esse grande período é a questão identitária do 

país, que durante esse tempo foi alimentada pela máquina propagandista da ditadura, com a 

finalidade de alienar o povo, logo, os portugueses sentiam-se perdidos em si mesmos, haja 

vista que o amadurecimento da guerra foi somente sentido, ao que parece, por aqueles que 

dela participaram, mesmo a contragosto. Lobo Antunes mostra que a revolução parecia ser 

apenas mais uma fase a ser vivenciada, sem que fosse reparado, pelo povo português a 

necessidade de se reconstituírem enquanto sujeitos: 

 

Depois do 25 de Abril, por exemplo, tornámo-nos todos democratas. Não 

nos tornámos democratas por acreditarmos na democracia, por odiarmos a 

guerra colonial, a polícia política, a censura, a simples proibição de 

raciocinar: tornámo-nos democratas por medo, medo dos doentes, do pessoal 

menor, dos enfermeiros, medo do nosso estatuto de carrascos, e até ao fim da 

Revolução, até 76, fomos indefectíveis democratas, fomos socialistas (...). E 

demorámos a entender que mesmo em 74, em 75, em 76, as pessoas 

continuavam a respeitar-nos como respeitam os abades nas aldeias, 

continuavam a ver em nós o único auxílio possível contra a solidão. E 

sossegámos. E passámos a trazer dobrados no sovaco jornais de direita. E 

sorríamos de sarcasmo ao escutar a palavra socialismo, a palavra 

democracia, a palavra povo. Sorríamos de sarcasmo, Joana, porque haviam 

abolido a guilhotina.
61

 

 

Nesta passagem, o personagem nos descreve uma apropriação daquilo que todos 

deveriam fazer para seguir as regras; ou seja, enquanto Salazar ainda estava vivo, era a ele 

que o povo deveria obedecer, após as guerras coloniais e suas más repercussões, o povo 

deveria seguir a “revolução”. Mas me parece que essas sucessivas mudanças de hábito só 

eram sentidas e vistas de uma maneira crítica por poucos, como o psiquiatra mortificado em 

suas lembranças de ressentimento de uma guerra que não foi sua, mas ao mesmo tempo, 
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sentiu em sua pele o amargor dessa época que se incrustou nas suas memórias de guerra, 

como percebemos na passagem a seguir, onde os aparelhos ideológicos do sistema são 

denunciados: 

 
[...] e a essa hora as senhoras do Movimento Nacional Feminino devem estar 

pensando em nós sob os capacetes marcianos dos secadores dos 

cabeleireiros, os patriotas da União Nacional pensam em nós comprando 

roupa interior preta, transparente, para as secretárias, a Mocidade Portuguesa 

pensa em nós preparando carinhosamente heróis que nos substituam, os 

homens de negócios pensam em nós fabricando material de guerra a preço 

módico, o Governo pensa em nós atribuindo pensões de miséria às mulheres 

dos soldados, e nós, mal agradecidos, alvos de tanto amor, saímos do arame 

em que apodrecemos para morrer por perversidade de mina ou emboscada, 

[...]
62

 

 

O ressentimento para com um país prisioneiro de um sistema fascista faz o 

protagonista atacar ferrenhamente as bases dessa sociedade burguesa, mostrando o quão vazia 

de sentido torna-se cada detalhe do cotidiano depois de presenciar tanta miséria humana e 

desgraça na guerra. Por esta tentativa “nobre” de representar o país, donde a família burguesa 

acreditava que seria melhor para seus filhos irem à guerra "para tornar-se homem" é que 

resulta esse sujeito esfacelado tentando juntar seus cacos quando volta à terra de origem. 

O longo período de ditadura em Portugal foi alimentado intelectualmente com um 

aparato que serviu para alimentar o "espírito português", que buscava sustentar que o povo 

português (destroçado econômica e financeiramente como se encontrava antes de Salazar 

assumir o comando do país) tinha nessa figura um espírito paternalista     a exemplo da espera 

do eterno messias, D. Sebastião, como nos apontou em sua obra Almeida Garrett, inclusive 

relembrado em “Memória de Elefante” (p.103)    que precisava guiar o país para a vitória e 

dominação das colônias ultramar, pois a colonização era sua missão. Na passagem a seguir, 

percebemos a doce ironia ressentida manifestada pelo personagem sobre sua pátria: 

 
[...] Nem se distinguem as feições nas fotografias ovais desse tempo ardente, 

e quando nós nascemos já o Salazar transformara o país num seminário 

domesticado. 

- Quando eu andava na escola, disse o amigo, a professora, que cheirava mal 

dos pés aliás tortos, mandou-nos desenhar os bichos do zoológico e eu fiz o 

cemitério dos cães, lembras-te como é? O alto de são João dos caniches? Dá-

me ideia as vezes que Portugal todo é um pouco isso, o mau gosto da 

saudade em diminutivo e latidos enterrados debaixo de lapides pífias.
63
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No decorrer da narrativa da trilogia, percebemos a crueldade e a decepção do 

personagem ao compreender o sentido da guerra e da ditadura salazarista. O personagem 

sente que se tornou apenas mais um soldado português que tinha a missão de representar 

Portugal diante do povo colonizado de Angola, no entanto, ao chegar lá, percebe que é igual 

aos outros, sejam portugueses ou angolanos, e todos estão fadados ao mesmo destino: matar 

ou morrer. Suas experiências enquanto médico nos campos de batalha, permitindo-lhe lidar 

com o grotesco de forma a tornar-se cada vez mais distanciado de si mesmo e dos outros, ao 

mesmo tempo em que denuncia a fé cega do povo português pelo suposto salvador da pátria:  

 

- Felizmente que a tropa há-de torná-lo um homem. 

Esta profecia vigorosa, transmitida ao longo da infância e da adolescência 

por dentaduras postiças de indiscutível autoridade, prolongava-se em ecos 

estridentes nas mesas de canastra. [...] O espectro de Salazar pairava sobre 

as calvas pias labaredazinhas de Espírito Santo corporativo, salvando-nos 

da ideia tenebrosa e deletéria do socialismo. A Pide prosseguia 

corajosamente a sua valorosa cruzada contra a noção sinistra de democracia, 

primeiro passo para o desaparecimento, nos bolsos ávidos de ardinas e 

marçanos, do faqueiro de cristofle.
64

  

 

Portugal sempre foi constituído no universo literário, desde Camões, pela criação 

simbólica de uma identidade nacional muito forte e bem embasada, contrários ao que, de fato, 

significava historicamente dentro do contexto europeu na época de grandes impérios. A 

política salazarista tentou utilizar-se dos meios artísticos e ideológicos, para implantar em seu 

povo um sentimento de segurança e conforto, papel conferido à Secretaria de Propaganda 

Nacional, coordenada pelo intelectual António Ferro, que buscava manter e propagar a 

ditadura através de todas as formas midiáticas possíveis.  

E é nesse contexto que se insere a contribuição do intelectual brasileiro Gilberto 

Freyre, teórico fundador da teoria do lusotropicalismo
65

, já mencionada anteriormente. O 

lusotropicalismo, reitero, buscou mostrar que o povo português, dentre os povos 

colonizadores, era o que mais tinha empatia pelos seus colonizados; tinha mais capacidade de 

adaptação ao clima tropical de suas colônias, a exemplo do Brasil; e, principalmente, 

caracterizava-se pela simpatia à mistura racial dos povos europeus e não-europeus. No 

entanto, da teoria à prática existiu um fosso gigantesco e diversos fatos ocultados pela história 

oficial portuguesa em relação aos africanos, por exemplo, essa passagem que mostra as 

relações de poder entre portugueses e africanos, narrada em “Conhecimento do Inferno”: 
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Os três negros levavam porrada desde há horas por roubarem a roupa, o 

dinheiro, os objectos pessoais dos alferes, murros, chibatadas, insultos da 

companhia inteira, exausta por muitos meses de guerra, dos soldados a quem 

se haviam tirado as armas para que se não assassinassem uns aos outros na 

caserna, depois das últimas cervejas, lá em baixo, num toldo de bambus, 

junto ao canhão protegido por uma gabardina de oleado. Faltava dinheiro, 

faltavam calças, faltavam camisas, apodrecíamos de parasitas, de paludismo, 

de água choca, de medo, e os três negros, com as feições irreconhecíveis 

pelos inchaços das pauladas, eram os culpados dos tiros, da angústia, da 

injustiça, da estupidez da guerra
66

. 

 

A barbárie da guerra, seja ela qual for, mostra a animalização dos seres humanos. 

Os sujeitos tornam-se reféns de si mesmos, buscam a compreensão daquilo que jamais terá 

explicação: “haviam transformado em pessoas que não [eram] antes, que nunca [tinham] sido, 

em pobres animais acuados repletos de maldade e de terror”
67

. Em guerra, os crimes não 

precedem há uma ética, moral ou medida para julgar as atitudes do próximo, como se percebe 

numa das constatações do médico ao refletir sobre as diferentes formas de se utilizar de seu 

trabalho de médico, e as diferentes formas de não se deixar marcas:  

 
[...] há maneiras de se fazer as coisas sem se deixar marcas. Um 

electrochoque, por exemplo, não deixa marcas. Um coma de insulina não 

deixa marcas. Dez anos de psicanálise não deixam marcas: são formas 

educadas de matar as pessoas, formas decentes aceitáveis. Nem uma 

cicatriz e os cadáveres continuam a falar, a trabalhar, a produzir filhos, 

definitivamente assassinados mas completamente bons
68

. 

 

A narrativa de Lobo Antunes traz à tona uma visão de um colonizador que antes 

de sê-lo é vítima do sistema ditatorial em que vive, por isso ressente-se da incapacidade de ter 

agido contra essa situação. Ao se encontrar no campo de batalha, ele percebe que o verdadeiro 

inimigo não seriam os africanos, mas a persona de Salazar, e seus quase 40 anos de 

doutrinamento fascista, que ao invés de redimir o povo português acabou por fragmentá-lo 

ainda mais.  

A nostalgia do povo português se dá pela espera de um "salvador", daí o 

sebastianismo, como já mencionei, estar fortemente marcado na cultura e tradição do país. 

Mas essa fragmentação identitária, corroborada pelo ressentimento, não busca uma saída, haja 

vista que: 
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O ressentido é um escravo de sua impossibilidade de esquecer. Vive em 

função de sua vingança adiada, de modo que em sua vida não é possível 

abrir lugar para o novo. Mas como se trata de um vingativo passivo, seu 

silêncio acusador e suas queixas contínuas mobilizam, no outro, confusos 

sentimentos de culpa.
69

  

 

Logo, o que fica evidente na trilogia é uma história que denuncia uma guerra 

inútil, que mostra a “pequenez” de Portugal ao insistir em erros ao longo de sua trajetória, 

tentando construir uma imagem subjetiva de si mesmo, o país, que é praticamente impossível 

de se conceber a cada cidadão português, pois suas referências identitárias instituídas no 

imaginário afetivo de grandes obras literárias podem ser consideradas como mitologias de 

saudade, conforme tratou o livro de mesmo nome do grande estudioso Eduardo Lourenço.  

Daí a necessidade de, nesse universo literário, haver notadamente forte discussão 

a respeito da identidade (ou crise de) no povo português, pois é um povo que precisa 

“inventar-se”, assim como a noite em Lisboa é inventada, pois esse povo, que está “impedido 

de vingar-se diretamente, [...] aposta na vingança imaginária, eternamente adiada, que lhe 

permite gozar do sofrimento daquele que o ofendeu sem ter de se confrontar com sua própria 

crueldade.”
70

.  

Eis os resquícios dos amargurados da guerra, dos nostálgicos do imperialismo e 

dos pessimistas com o futuro do país; um país que tentou ser grande buscando se diferenciar 

dos outros grandes impérios existentes, mas que, ao contrário destes, apostou todas as suas 

forças e créditos na concepção idílica de um grande império português que julgou ser eterno. 

E, talvez por isso, sofra dores lancinantes de saudades que se refletem na literatura de maneira 

tão poética quanto perversa, pois que essa busca de identidade acaba sempre resultando num 

desconforto incompreensível permeado por discursos oficiais que denigrem, muitas vezes, 

essa concepção vaidosa de superioridade portuguesa. 
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Capítulo III 

O sujeito e suas personas 
 
 

 

Os ombros suportam o mundo  

Chega um tempo em que não se diz mais: 

meu Deus.  

Tempo de absoluta depuração.  

Tempo em que não se diz mais: meu amor.  

Porque o amor resultou inútil.  

E os olhos não choram.  

E as mãos tecem apenas o rude trabalho.  

E o coração está seco. (Drummond. Carlos) 

 

 

 

Para se compreender o sujeito dessa trilogia de Lobo Antunes, há que se 

perscrutarem caminhos errantes pelos quais ele nos leva: começa da memória ao trauma, 

passando pelo ressentimento; vai à melancolia; perpassa a loucura e tenta se compreender no 

outro, que às vezes se torna o mesmo, na busca de um cúmplice para suas máculas, para 

confessar seus desarranjos da vida, mas em outros momentos ratifica sua desidentificação 

com esse outro, para isentá-lo de culpa. 

A melancolia diz respeito, conforme procurarei mostrar, à perda da mulher amada, 

mas também pode estar relacionada à essa perda de identidade claramente identificada nos 

capítulos anteriores, sob esse incômodo de sentir-se estrangeiro em seu próprio país, quando o 

narrador-personagem retorna da guerra.  

A loucura, questionada principalmente quando esse narrador-personagem assume 

o discurso de psiquiatra, remete ao caos em que se encontram atualmente todas as certezas do 

ser humano que, por isso, busca problematizar a autoridade máxima criada por si, que é a 

ciência. A ciência sempre classificou o que é são ou doente, porém não consegue achar a cura 

para as mazelas da alma do ser humano, criador de grandes obras, que vão desde as antigas 

esfinges até os monstruosos arranha-céus a lhe sufocarem na contemporaneidade. 

Por fim, esse sujeito precisa em determinados momentos confrontar o discurso e a 

experiência, trazendo à luz a figura do outro, aquele com o qual pode se identificar ou des-

identificar, conforme os liames que sua memória traumatizada e ressentida for definindo. Esse 

percurso faz-se necessário para finalizarmos o trabalho mostrando que nosso personagem 

encontra-se em ruínas, ou seja, é como se o vazio de si moldasse seu mundo, sendo tudo uma 
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possibilidade do improvável que se solidifica na linguagem, através de discursos que 

escondem uma delicadeza do sujeito. 

 

 

 

3.1 – A melancolia do sujeito 

 

 

 

Como venho enfatizando durante todo o trabalho, a trilogia antuniana percorre um 

caminho doloroso que se materializa na linguagem e nos mostra o sujeito tentando lidar com 

as perdas e com os desalinhos da vida. Em "Memória de Elefante" (2006), percebemos mais 

marcadamente a dor pela perda da mulher amada, em trechos extremamente poéticos narrados 

pelo personagem: 

 

Amo-te tanto que te não sei amar, amo tanto o teu corpo e o que em ti não é 

o teu corpo que não compreendo porque nos perdemos se a cada passo te 

encontro, se sempre ao beijar-te beijei mais do que a carne de que és feita, se 

o nosso casamento definhou de mocidade como outros de velhice, se depois 

de ti a minha solidão incha do teu cheiro, do entusiasmo dos teus projectos e 

do redondo das tuas nádegas, se sufoco da ternura de que não consigo falar, 

aqui neste momento, amor, me despeço e te chamo sabendo que não virás e 

desejando que venhas do mesmo modo que, como diz Molero, um cego 

espera os olhos que encomendou pelo correio.
71

  

 

O rompimento de uma relação após uma situação traumatizante, que foi a guerra, 

relação essa que seria o porto seguro desse sujeito que retorna perdido e desnorteado de si, 

fazem-no cair em profunda melancolia, pois não consegue se adaptar à nova vida e busca 

reviver as memórias de seu passado - familiar e seguro - para entender-se. O amor que se 

possibilita nessa impossibilidade, como nos dizia Blanchot, faz com que esse personagem 

concretize no vazio a presença do ser amado. Freud definiu em seu texto "Luto e melancolia", 

algumas características dessa fase melancólica: 

 

Os traços mentais distintivos da melancolia são um desânimo profundamente 

penoso, a cessação de interesse pelo mundo externo, a perda da capacidade 

de amar, a inibição de toda e qualquer atividade, e uma diminuição dos 

sentimentos de auto-estima a ponto de encontrar expressão em auto-

recriminação e auto-envilecimento, culminando numa expectativa delirante 

de punição. Esse quadro torna-se um pouco mais inteligível quando 
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consideramos que, com uma única exceção, os mesmos traços são 

encontrados no luto. A perturbação da auto-estima está ausente no luto; afora 

isso, porém, as características são as mesmas.
72

  

 

A diferença apontada pelo pai da psicanálise entre luto e melancolia é de que o 

primeiro lida com uma perda que orienta para fora, ou seja, mudanças no mundo exterior, 

como a perda de um ente querido, uma mudança de cidade, por exemplo, e a melancolia lida 

com uma perda que orienta para dentro, ou seja, o eu que se apegou a um “objeto” 

considerado imperdível, resultando numa profunda perda de autoestima, já que tal processo 

parece inconcebível de se aceitar, pois mexe diretamente com o ego, o que resulta, segundo as 

palavras de Branco é que:  

 
Da auto-anulação do melancólico de Freud, que perde a si mesmo, perde o 

objeto, perde o mundo, mas jamais é capaz de perder seu antigo laço de 

amor, nasce o vazio, o desligamento das coisas e a destrutividade que se 

direciona ao doente na forma da culpa.
73

   

 

E assim se encontra esse sujeito: que se perde em si mesmo diante das atrocidades 

da guerra num país estrangeiro, assumindo o papel, enquanto soldado, do colonizador que 

reivindica uma terra que ele sequer conhece. O sujeito que abandona a família, não presencia 

o nascimento da filha
74

 e vivencia nos campos de guerra as batalhas com pessoas sendo 

dilaceradas corporeamente, sem se dar conta de quão dilaceradas ficarão suas próprias vidas 

no pós-guerra: 

 
 O quê? A guerra de África? Tem razão, divago, divago como um velho num 

banco de jardim perdido no esquisito labirinto do passado, a mastigar 

recordações no meio de bustos e de pombos, de bolsos cheios de selos, de 

palitos e de capicuas, movendo continuamente os queixos como se 

premeditasse um escarro fantástico e definitivo.
75

  

 

A perda de autoestima do nosso personagem é vista em diversas passagens que 

citei anteriormente, mas sua melancolia e a do povo português é denunciada por ele de forma 

irônica quando mostra que o condicionamento ideológico faz-se necessário para ostentar uma 

falsa superioridade: 

 
[...] Façamos qualquer coisa que o mundo diga de nós que fomos 

mongolóides. E, de facto, os vizinhos que se comprimem comigo no 

elevador exíguo possuem a boca aberta, as escleróticas baças, a pele amarela 
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e o riso de incompreensão contente das criaturas demasiado quotidianas para 

serem verdadeiramente infelizes, atravessando o deserto dos fins-de-semana 

diante dos aparelhos de televisão, a beberem por uma palhinha o capilé da 

sua mediocridade. 
76

 

 

O sujeito fragmentado é uma característica deste sistema ditatorial e patriarcal, 

desta conjuntura que coloca o ser numa posição passiva e marginal em relação à vida e às 

decisões políticas e sociais de sua época. As mudanças são tantas que não se consegue pensar 

e analisar o todo, apenas segue-se respondendo automaticamente, sem se tornar críticos e 

ativos nesse processo de vivência para com o mundo, como observa-se, por exemplo, num 

simples ato cotidiano, descrito a seguir:  

 
[...] A sensação de haver perdido a chave embora a conservasse no porta-

luvas do automóvel entre papéis manchados de óleo e tubos de comprimidos 

para dormir fê-lo experimentar a angustia sem amarras da solidão absoluta: 

algo que desconhecia e lhe entortava os gestos impedia-o de marcar o 

número que se seguia ao seu nome na lista telefônica e pedir socorro à 

mulher que amava e o amava.
77

  

 

Quando o sujeito não consegue lidar com a perda do objeto amado, sua tendência 

é se tornar recluso, tornando-se impossibilitado de sentir o gozo, seja da vida ou de qualquer 

coisa. Esses romances de Lobo Antunes caracterizam um personagem solitário tentando 

abstrair o peso desse rompimento, seja através de suas memórias persistentes e recorrentes de 

diversas situações, que vão desde os detalhes cotidianos individuais até a reflexão contida na 

temática da guerra e da perda de identidade. A acusação contra si aparece em momentos como 

esse: “Cobarde e vaidoso, fugia de se olhar nos olhos, de entender a sua realidade de cadáver 

inútil, e de iniciar a angustiosa aprendizagem de estar vivo.”
78

 

A melancolia transcrita em palavras pode assemelhar-se ao sofrimento 

mencionado por Blanchot, um sofrimento que o deixa estático, imóvel, fazendo com que sinta 

que o insuportável está continuamente ali:  

 

O sofrimento é sofrimento, quando não se pode mais suportá-lo e por causa 

disto, neste não poder, não se pode deixar de aguentá-lo. Situação singular. 

O tempo está como que parado, confundido com seu intervalo. O presente aí 

não tem fim (...) é o abismo do presente
79

.  

 

A materialização - através da linguagem - desse sofrimento melancólico do 

personagem pode aludir a uma possível tentativa de morte, já que essa pode ser um dos 
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objetivos encontrados em sujeitos melancólicos, conforme Freud constatou no ensaio citado. 

Aqui se toma de uma maneira simbólica essa morte do sujeito pela linguagem para, talvez 

dessa forma, encontrar a cura ou mesmo, para escancarar as fraquezas de sua vida. Mas é 

justamente aqui que surge o autoflagelo do sujeito, pois ele se depara com afetos e situações 

que o agridem, mas age como vítima de si mesmo, resultando no ressentimento: 

  

Estava no passeio à porta do bar, respirando o odor doce da praia, onde as 

vagas adquiriam a pouco e pouco o tom transparente dos ossos das raparigas 

jovens, que se sentem sob a pele, depois do amor, à maneira da primeira 

claridade dos estores nas auroras de gripe, quando cada ruído, cada cheiro, 

cada matiz, nos fere e nos ofende como uma angústia imotivada (...)
80

  

 

Percebemos que o personagem, ao tentar lidar com as perdas, segue por um 

caminho que o levará ao deterioramento do ser, à incompletude do sujeito que enfatiza 

constantemente que não consegue viver, mostrando apenas a angústia de sobreviver. A 

sensação de não conseguir mais lidar com a realidade e a ficção - pois no Hospital Miguel 

Bombarda, ao lidar com os loucos, o próprio psiquiatra já não sabe mais o que é realidade ou 

loucura, afinal, fazem o narrador-personagem tornar-se refém de um passado incompreensível 

e sem previsão de um futuro relaxante, onde possa curar suas mágoas, uma vítima de si 

mesmo e de sua história que delineou-se entre Portugal e África.  

A melancolia traçada em um sujeito que já tem ressentimento do seu país, juntada 

à frustração em sua profissão de psiquiatra, mostra um cenário devastador para o futuro desse 

indivíduo, que ainda, ao menos pelas vias da linguagem tenta narrar esse trauma para, quem 

sabe, morrer na própria linguagem e purificar-se das desavenças de seu passado. 

 

 

 

3.2 - O papel da loucura  
  

 

 

Um dos motes que perpassam toda a narrativa traz à tona um dos conceitos mais 

polêmicos ao longo de toda história da humanidade: a loucura. O fato de o protagonista ser 

um psiquiatra nos mostra cenas inusitadas onde ele questiona a profissão e o próprio saber 
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humano, nos guiando para uma análise da loucura no sujeito contemporâneo. A aproximação 

da sua memória de guerra com a II Guerra Mundial pode aludir ao absurdo dessa experiência 

traumática e que pode resultar na loucura, como cita o narrador-personagem: 

 

Estou em Auschwitz, pensou, estou em Auschwitz, fardado de SS, a escutar 

o discurso de boas-vindas do comandante do campo enquanto os judeus 

rodam lá fora no arame a tropeçarem na própria miséria e na própria fome, 

estou bem barbeado, bem engraxado, bem alimentado, bem vestido, pronto a 

aprender a cumprir o meu ofício de guarda, pertenço à raça superior dos 

carcereiros, dos capadores, dos polícias, dos prefeitos de colégio e das 

madrastas das histórias de crianças, e em vez de se revoltarem contra mim 

as pessoas aceitam-me com consideração porque a Psiquiatria é a mais 

nobre das especialidades médicas e é necessário que existam prisões a fim 

de se possuir a ilusão imbecil de ser livre (...).
81

  

 

Diante dessa necessidade que o sujeito tem de delimitar os paradoxos da vida 

humana, a ambivalência entre loucura e razão é uma das consequências de uma modernidade 

que nos prometeu um futuro com "igualdade, fraternidade e liberdade", incluindo nessas 

ideias a de “civilidade”, dando-nos a sensação de ordem, porém, o que acontece é que essas 

classificações nos iludem e confundem, pois "onde há poder, há resistência" como já nos disse 

Foucault
82

.  

Os binarismos e polaridades sempre buscaram nos dar um panorama concreto 

daquilo que deveria ser a vida: o bom versus o mau; o bonito versus o feio; e assim por diante, 

entretanto, com o advento da modernidade e as novas tecnologias mundiais, agregados ao 

sistema econômico de vivência nos países ocidentais, desencadeou-se inúmeras lacunas entre 

esses termos binários. A loucura mesmo é uma das principais questões que sempre foi levada 

ao extremismo: do sagrado ao profano disseminou-se sua saga. Na literatura, da mesma forma 

ela pode ser uma benção ou uma maldição, como bem explorou Foucault em seu “Ensaio 

sobre a loucura”.  

Nos livros de Lobo Antunes, o que se percebe em diversos momentos é uma 

metalinguagem a respeito da loucura: há momentos em que se vê os discursos da psiquiatria 

sendo desafiados pelas atitudes comportamentais dos pacientes; mas em outros, o personagem 

faz ironias e duras críticas à profissão. Dessa forma, parece-nos confundir e desequilibrar a 

noção absoluta de verdade ao tentar defini-la e encaixá-la em algum padrão, como se 

apresenta o narrador-psiquiatra nessa passagem: 

Não tinha coragem de me mandar à merda para não me mandar à merda, de 

mandar à merda a medicina, a psicanálise, os tranqüilizantes, os 
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antidepressivos, a psicoterapia, o psicodrama, a puta que os pariu. [...] Fingia 

acreditar na insulina, nas curas de sono, na terapêutica ocupacional, fingia 

acreditar nos psiquiatras e instalava-me [...] a fim de receitar pílulas que 

ajudassem os chacineiros, as operárias da cortiça, os camponeses que aravam 

em vão o nevoeiro e a humidade, imersos no odor putrefacto, enjoativo, do 

rio, a durarem sem sonhos até à madrugada seguinte, pálida e gelada como o 

olhar de vidro cego dos defuntos. 
83

 

 

Há um episódio de ano novo
84

 no hospital que faz com que nosso protagonista 

comece a comparar a vida dentro e fora das paredes frias daquele lugar - com pessoas tidas 

como “doentes”, excluídas da sociedade, abandonadas de suas famílias por se enquadrarem 

numa classificação repugnada pela sociedade dita como normal, mas que enclausura os 

problemas com os quais não consegue lidar para, dessa forma, justificar seus atos na 

indiferença e na impessoalidade. Outra cena, também, diz respeito a uma terapia do espelho: 

 

a enfermeira-chefe enxotou as doentes na direcção da sala dos espelhos 

como se empunhasse uma cana invisível nas mãos, e as camisas de dormir 

cambaleavam à laia de gansos corredor fora, a enfunarem as penas de 

algodão do ventre num pandemônio de grasnidos, os quais se ampliavam, se 

deformavam, se dividiam, se pulverizavam nas superfícies de vidro numa 

tempestade rouca de sons. Se um rosto ao espelho se torna estranho e 

diferente, ameaçador, canhoto, inquietante, o eco de um som, de vários sons, 

de muitos sons, adquire o aspecto de uma visão insuportável, de um pesadelo 

ensurdecedor, de uma paisagem de grotescos gemidos que nos envolve, até 

nos submergir, na sua dança de ruidosas sombras. [...] mirando-se nos 

espelhos com inexpremível pavor: eram quarenta ou cinquenta mulheres que 

os tratamentos psiquiátricos haviam reduzido a animais indiferentes, de boca 

oca, de íris ocas, de peito oco, durando vegetalmente na manhã de verão 

ampliada de fulgurações azuis.
85

  

 

Aqui se percebe a ironia de se buscar a cura no espelho, pois este refletiria a alma 

dos doentes, porém o que acontece é o contrário, as pessoas são reduzidas a nada diante da 

imagem de si mesmas. O espelho como um reflexo infinito do ser gera essa propagação da 

esquizofrenia, pois se o espelho reflete a alma, é uma alma transparente que está totalmente 

esmagada pelas necessidades diárias do ser humano, embora essas necessidades não 

correspondam necessariamente àquilo que faça bem ao sujeito, que abre mão de seus desejos 

para viver em função das regras que vigoram no momento. 

Podemos também identificar nessa terapia do espelho, as medidas que o ser 

humano traça entre si e o outro, embora não consiga, muitas vezes, enxergar o próximo como 

diferente, mas apenas ver o reflexo daquilo que conhece, a projeção de si mesmo, logo, 
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podemos aludir que a loucura está presente em todos os seres, servindo ora como um bálsamo 

comum entre os sujeitos, pois pequenas loucuras são necessárias para sobreviver nesse mundo 

hostil, ora se apresenta como uma praga que lhe diferencia de todos e o etiqueta como melhor 

servir ao momento.  

Ao refletir sobre a profissão, o personagem é taxativo no que diz respeito a uma 

desconstrução a respeito do próprio caráter de um psiquiatra: 

 

Os psiquiatras são malucos sem graça [...], palhaços ricos tiranizando os 

palhaços pobres dos pacientes com bofetadas de psicoterapias e pastilhas, 

palhaços ricos enfarinhados do orgulho tolo dos polícias, do orgulho sem 

generosidade nem nobreza dos polícias, dos donos das cabeças alheias, dos 

etiquetadores dos sentimentos dos outros: é um obcecado, um fóbico, um 

fálico, um imaturo, um psicopata: classificam, rotulam, vasculham, 

remexem, não entendem, assustam-se por não entender e soltam das 

gengivas em decomposição, das línguas inchadas sujas de coágulos e de 

crostas, dos lábios arroxeados de livores de azoto, sentenças definitivas e 

ridículas.
86

 

 

A ciência sempre exerceu um papel norteador e é uma autoridade máxima em 

nossa sociedade ocidental em praticamente todas as áreas do saber. Michel Foucault, em seu 

livro já mencionado anteriormente faz uma análise a respeito das mudanças discursivas da 

temática da loucura ao longo da história da humanidade. Nas palavras do autor, podemos 

perceber o quanto essa variação vai depender de axiologias vigentes durante determinadas 

épocas, como nos diz: 

 
A experiência trágica e cósmica da loucura viu-se mascarada pelos 

privilégios exclusivos de uma consciência crítica. É por isso que a 

experiência clássica, e através dela a experiência moderna da loucura, não 

pode ser entendida como uma figura total, que finalmente chegaria, por esse 

caminho, à sua verdade positiva; é uma figura fragmentária que, de modo 

abusivo, se apresenta como exaustiva; é um conjunto  desequilibrado por 

tudo aquilo de que carece, isto é, por tudo aquilo que o oculta. Sob a ciência 

crítica da loucura e suas formas filosóficas ou científicas, morais ou médicas, 

uma abafada consciência trágica não deixou de ficar em vigília.
87

  

 

Não quero aqui me aprofundar na discussão a respeito de polêmicas sobre 

tratamentos psiquiátricos e designações psicopatológicas de loucura, entretanto, trago 

Foucault por ser uma das maiores referências no assunto, a fim de delinear algumas das 

contradições sobre a loucura. Trazendo o enfoque para a trilogia, encontramos diversas 

passagens onde o narrador-personagem possui dúvidas em relação à sua profissão: 
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[...] decidira ser psiquiatra para entender melhor (pensava) a esquisita forma 

de viver dos adultos, cuja insegurança pressentia por vezes atrás dos seus 

cigarros e dos seus bigodes, inclinados para a sopa do jantar numa seriedade 

pontifícia.  

[...] resolveu ser psiquiatra a fim de morar entre homens distorcidos como os 

que nos visitam nos sonhos e compreender as suas falas lunares e os 

comovidos ou rancorosos aquários dos seus cérebros, em que andam, 

moribundos, os peixes do pavor.
88

  

 

Os flashbacks que o narrador tem sobre seu trabalho na Psiquiatria, desde o 

ingresso a universidade até descrições de pacientes interessantíssimos se coloca em choque, 

por exemplo, com a imagem da "Associação dos Psiquiatras", mencionada em 

“Conhecimento do Inferno”, onde sarcasticamente se percebe a confusão entre a loucura e a 

razão: ambas estão em toda parte e em diversos níveis, no entanto, alguns têm o poder legado 

pelo Estado e pela sociedade para decidir quem é ou não é insano. 

 
[...] como resistir de dentro, quase sem ajuda, à inércia eficaz e mole da 

psiquiatria institucional, inventora da grande linha branca de separar a 

“normalidade” da “loucura” através de uma complexa e postiça rede de 

sintomas, da psiquiatria como grosseira alienação, como vingança dos 

castrados contra o pénis que não têm, como arma real da burguesia a que por 

nascença pertenço e que se torna tão difícil renegar, hesitando como hesito 

entre o imobilismo cômodo e a revolta penosa, cujo preço se paga caro 

porque se não tiver pais quem virá querer, [...].
89

  

 

A memória fragmentada do protagonista tenta compreender a vida, procurando 

um sentido para os absurdos que a raça humana faz, arrastando os desgraçados, os 

desiludidos, os herois de guerras estúpidas, os internos do manicômio e o próprio psiquiatra - 

que estudou tanto, para nada compreender - para a única certeza que temos nessa vida: a 

morte. 

A tentativa do protagonista, durante toda essa narrativa ininterrupta dos três livros 

é tentar reconstruir através das memórias anteriores e posteriores à guerra, sua identidade e 

seu papel nessa sociedade onde ele está inserido. A loucura aparece como um meio de fugir 

àquilo que seria convencional e tenta mostrar um lado diferenciado - mas também indiferente 

- da vida dos personagens e dos acontecimentos que parecem, desde o cotidiano até a guerra, 

fazer parte dum fluxo contínuo e repetitivo de tentativa de sobrevivência em meio ao caos 

instaurado entre as pessoas e seus modos de viver.  
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3.3 - O outro enquanto medida do sujeito eu 

 

 

 

As relações entre o eu e o outro nos possibilita traçar algumas semelhanças e 

diferenças que podem se dar através do discurso, bem como da experiência.  O narrador que 

percorre os três livros de António Lobo Antunes parece querer trazer à tona esse outro para, 

quem sabe assim, tentar compreender-se a partir desses limites que se auscultam e, ora se 

defrontam, ora parecem falar a mesma língua. Nos capítulos anteriores, busquei apontar 

alguns momentos pontuais que trazem essa temática do eu e do outro: através da memória, do 

ressentimento, e as divagações sobre a loucura são alguns exemplos. Também a certeza de 

que nosso protagonista não conseguia sair do hospital vem à tona quando se lembra dos 

pacientes (o outro) e explicita que não os compreendia, apesar de ter que tratá-los: 

 

Nunca saí do hospital, pensei, e apesar disso nunca entendi os internados: 

digo Bom dia ou Boa Tarde, subscrevo diagnósticos, ordeno terapêuticas, 

mas não compreendo, de fato, o que se passa por detrás das expressões 

vociferantes ou opacas, dos olhos apagados, das bocas sem saliva dos 

doentes.
90

  

 

A incompreensão do psiquiatra diante de seus doentes nos permite pensar no 

sujeito outro não como o mesmo, mas sim um estrangeiro, um outro que não se pode alcançar, 

pois essa experiência, seja ela qual tenha sido, não coube àquele como a mim. Segundo 

Blanchot, ao se tratar da temática deste outro, a primeira medida que nos separa dele é o 

sofrimento físico:  

“Trata-se bem mais do que este estado paroxístico onde o eu grita e se 

dilacera, de um sofrimento como que indiferente, não sofrido, neutro (um 

fantasma de sofrimento), se aquele que sofre está privado, justamente pelo 

sofrimento, deste “eu” que o levaria a sofrer.”
91

  

 

Torna-se claro que a impessoalidade e a indiferença permeiam o sujeito diante dos 

sofrimentos alheios, pois a debilidade humana é demasiado sensível para suportar todas as 

dores do mundo. Em inúmeras passagens dos livros percebemos o sarcasmo e ironia em 

relação aos sãos e aos insanos do universo do protagonista, bem como às indiferenças dos 
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crimes de guerra, mas que essa  

 

dura indiferença talvez seja somente a face confessável da nostalgia. 

Conhecemos o estrangeiro que chora eternamente o seu país perdido. 

Enamorado melancólico de um espaço perdido, na verdade, ele não se 

consola é por ter abandonado uma época de sua vida.
92

  

 

Um dos únicos momentos em que essa indiferença é quebrada é nos momentos 

em que se lembra da morte de alguns companheiros no campo de batalha. Esse terror que 

percorre no silêncio e na incompreensão de todos é a morte, esse desconhecido que nos 

ameaça constantemente, porque é a única certeza que desafia o sujeito, já que não há 

seguranças contra ela e tudo o mais se tornou banalidade na vida. A cumplicidade entre todos 

se torna latente nas pronúncias sem nexo, o medo passa a dominar todos com a morte 

apontando que esse é nosso único destino. 

O que me separa do outro é essa experiência da morte ou ainda de sobreviver à 

ela, esse fim inevitável de algo que não se conhece, mas que ronda soturnamente os 

sobreviventes, aqueles que, de alguma forma, viram-se face a face com essa tão temida 

verdade. O sujeito só tem como medida essa (in) consciência de que, na verdade, os dramas 

vitais, embora sejam parecidos, são vividos de maneiras diferentes por cada indivíduo 

dependendo do universo e da situação em que se vive. Mas de qualquer forma, tudo sempre 

aponta para um mesmo fim: 

 

Estranhamente, o estrangeiro habita em nós: ele é a face oculta da nossa 

identidade, o espaço que arruína a nossa morada, o tempo em que se 

afundam o entendimento e a simpatia. Por reconhecê-lo em nós, poupamo-

nos de ter que detestá-lo em si mesmo. Sintoma que torna o “nós” 

precisamente problemático, talvez impossível, o estrangeiro começa quando 

surge a consciência de minha diferença e termina quando nos reconhecemos 

todos estrangeiros, rebeldes aos vínculos e às comunidades.
93

  

 

Em Lobo Antunes, essa temática do outro se torna necessária para se compreender 

o porquê esse sujeito precisa reelaborar a imagem de si, a busca de sua identidade que se 

tornou vazia de sentido. Mostrei que, em diversas passagens quando o protagonista se refere à 

ditadura do país, ele cita de maneira irônica o comportamento de seus conterrâneos, abrindo-

se dessa forma, uma lacuna existente entre esse sujeito e seu país de origem. Por outro lado, 

como visto no capítulo I, e que está presente nos três livros é a sua admiração pelo povo 

africano, ou seja, sua identificação com aquele que supostamente seria seu inimigo. Esse 
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sujeito que se sente um estrangeiro em seu próprio país, melancolicamente ressentido, tem 

como único objetivo aquilo que Kristeva diz, que é: 

 
Não pertencer a nenhum lugar, nenhum tempo, nenhum amor. A origem 

perdida, o enraizamento impossível, a memória imergente, o presente em 

suspenso. O espaço do estrangeiro é um trem em marcha, um avião em pleno 

ar, a própria transição que exclui a parada. Pontos de referência, nada mais. 

O seu tempo? O de uma ressurreição que se lembra da morte e do antes, mas 

perde a glória do estar além: somente a impressão de um sursis, de ter 

escapado.
94

  

 

Ao se observar o ressentimento da guerra e da falta de identidade e de 

identificação com o país, nosso narrador-personagem cai numa profunda melancolia que, ao 

lado da loucura, exercem sobre si uma configuração que o faz buscar no outro alguma forma 

de sobrevivência, ou talvez, através da escrita tentar transmitir a esse outro os erros grotescos 

de um passado incompreensível e inapreensível para aqueles que não participaram da 

construção deste. 

Uma situação interessante para se apontar a diferença entre o eu e o outro pode ser 

lida na interpretação da noite, vistos por um nativo africano e pelo protagonista. Essa 

memória faz alusão de que em Lisboa não existe noite, quando o chefe da tribo Muata vai 

visitar a capital de Portugal , sua experiência em terra estrangeira torna-se um grande trauma:  

 
Tinha fome, tinha sono, tinha vontade de urinar mas não podia deitar-se, 

porque os Luchazes só se deitam a seguir ao crepúsculo e o crepúsculo não 

vinha: depois do dia do sol seguiu-se o dia dos candeeiros, [...] e António 

Miúdo Catolo aproximou-se ansiosamente da janela para aguardar a noite, 

espiar o azul das primeiras trevas na crista dos telhados, adivinhar as 

sombras que lhe permitissem estender nos lençóis o corpo exausto, enrolado 

de cãibras como o dos vitelos fatigados.
95

 

 

Por outro lado, para o narrador-personagem fica-se a impressão de que a noite em 

África é a fonte dos temores e medos dos combatentes, pois a escuridão deve ser entendida 

aqui, para o protagonista, como sinônimo desse “inferno de guerra”, onde não há bons nem 

maus, porque todos estão na mesma situação e incoerência de vida; ao passo que para o chefe 

da tribo indígena a ausência da noite pode contrastar com a cidade cheia de luzes e 

atravessada por sujeitos que, com outro ritmo de vida, não conseguem descansar “o sono dos 

justos”, fazendo com que fiquem estagnados no mesmo lugar.  
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A metáfora de escuridão como algo totalmente cruel e doloroso, carregado das 

insígnias de caos, desordem e medo é uma característica enraizada em nossa cultura ocidental 

em diversas situações cotidianas, inclusive. E isso fica bem claro quando ocorre o choque do 

protagonista diante da mesma situação, somando-se a isso o fator da guerra: 

 
A noite, pensou, é a angústia cardíaca dos despertadores, o botão 

inlocalizável do candeeiro que a mão tacteia às cegas sem o encontrar nunca, 

o copo de água à cabeceira que parece conter em si uma fatia de Lua e todos 

os rios do escuro, os que nascem das coxas das mulheres para correr, através 

do lençol, na direcção do nosso corpo em arco, tenso da raiva lenta do 

desejo. Vai começar a anoitecer, pensou, e como sempre que anoitece uma 

melancolia indefinida, uma inquietação difusa, um tremor vago nos ossos, 

faz vibrar em mim, antes dos alaranjados, dos cinzas, dos ocres desmaiados 

do poente, esse vento sem origem nem rumo, prolongado como um gemido 

ou um suspiro que antecede o voo oblíquo das corujas, ocultas no interior 

dos troncos como espectros macilentos e cruéis.
96

  

 

Também essa metáfora da noite pode significar uma aproximação com a morte, 

haja vista que a única certeza encontrada pelo protagonista encontra-se no paradoxo de uma 

entrevida amargurada e a morte certeira, da qual muitos buscavam fugir, enquanto outros iam 

ao encontro dela, como nos casos de suicídio que acontecem nesses momentos, e já apontados 

anteriormente.  

A tentativa de reconstruir uma imagem a respeito de sua vida, de sua história 

enquanto sujeito na sociedade portuguesa de uma determinada época serve para mostrar, 

através da linguagem, que o narrador-personagem-psiquiatra precisa passar por esse processo 

de redirecionamento para, quem sabe, encontrar uma salvação para si. Um sujeito que 

necessita superar o ressentimento e a melancolia deve encontrar através dessa válvula de 

escape, a linguagem, um porto seguro para reconstituir-se.  

Assim, quando o sujeito da viagem dos três livros (primeiro, a viagem flaneur nas 

ruas de Lisboa, segundo, a viagem para dentro de si mesmo que começa na mesa de um bar e 

termina em sua casa; e o terceiro, uma viagem de um dia refletindo sobre a vida e a profissão) 

busca encontrar um lugar seguro, seja na sua casa vazia ou na casa de seus pais, o que sugere 

que ainda é possível um recomeço para si e, talvez, para o outro – o qual ele repele e atrai ao 

mesmo tempo. 

E na busca desse outro, ora como um igual, ora como um estrangeiro em si 

mesmo, talvez encontre, ao menos que discursivamente, um placebo corporificado em 

palavras, palavras que se querem ouvir, sentenças que se revelam nas entrelinhas que não se 
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quer admitir para si, mas que compõem esse coletivo de narrativas, essas culminando em uma 

única via: a escritura. Há que se voltar e (re)voltar ao universo riquíssimo dessa trilogia por 

várias vezes e vasculhar novos olhares, embora esses olhares apontem sempre pra mesma 

direção, a daquele sujeito que fala incessantemente para outro, pelo e através  do qual ele 

sobrevive, e vive enfim, como discurso inacabado. 
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Conclusão 

 

 

 

A trilogia de António Lobo Antunes, “Memória de Elefante”, “Os cus de Judas” e 

“Conhecimento do inferno” fizeram-me traçar um paralelo entre as memórias descritas pelo 

narrador-personagem ao longo de toda sua escrita. A partir da narrativa, consideradas as três, 

no singular pelo fato de se tratar de um retorno do mesmo, busquei elencar as memórias da 

guerra, da família burguesa condicionada a um sistema ditatorial, da loucura e da melancolia 

do sujeito para buscar compreender-se a si e o mundo em que vive. 

Certamente que estes temas podem, e muito, ser explorados isoladamente em cada 

um dos três livros, para elucidarem melhor tais questões. No entanto, o que procurei 

apresentar foi o entrelaçamento de tudo isso que culmina num sujeito perdido e sem 

identidade, questão essa contemporânea nas narrativas de pós-guerras coloniais de autores 

portugueses.  

Lobo Antunes se inscreve como sendo um dos precursores dessas narrativas, que 

ainda parecem ecoar silenciosamente sobre um passado que não se quer falar, ou que essa 

(des) memória sirva para mostrar aos portugueses a importância de se autoanalisarem, de se 

autoproclamarem livres de mitologias de saudade, para talvez conseguirem aproveitar o 

presente, ou criar um futuro consciente da sua constituição histórica ao longo dos séculos. 

O fato de buscar misturar os três livros em um continuum, focados na temática da 

guerra colonial de Angola, mas mais que isso, focados nesse sujeito que se fragmenta e, ao 

mesmo tempo, busca alguma forma de unicidade, paradoxalmente percebidas na tentativa de 

se identificar com o outro quando se posiciona, o narrador-personagem, como vítima; mas 

também de des-identificar-se com esse mesmo outro, buscando um refúgio no ressentimento 

recalcado, resignado para com o sistema em que vivia e traumatizado com uma guerra que 

nunca considerou sua.  

Delineou-se aqui, um esboço de temáticas muito mais profundas, e mesmo 

polêmicas a respeito da própria identidade portuguesa, vistos a partir de uma narrativa que 

busca ser crítica em relação ao mito de império, do qual Portugal parece ainda não ter 

conseguido se livrar. Mas busca-se também apontar, através desses caminhos revelados sob 

meu olhar fosco, um sujeito que pode ser visto como tantos outros sujeitos que, ao 

reivindicarem o direito à voz na prática, no sentido de se posicionar diante de todas as 
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situações cotidianas de vida, encontra na literatura o espaço ideal para deixar sua marca, seus 

rastros e suas reticências e, que talvez dessa maneira, possa trazer algum ensinamento se não 

para si, para quem o queira interpretar como tal. E se assim não o for, que sirvam apenas, 

essas interpretações, para elucidar esses caminhos distorcidos e nebulosos, através de novos 

espectadores para estudar esse grande escritor de nossa contemporaneidade. 
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