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“– Que interminável tudo 

e a virar uma página 

– Que dia é amanhã? 

sem entender que a vida, por mais que os 

meses mudem, não passa de um hoje sem fim”. 

 

(António Lobo Antunes – Comissão das 

Lágrimas) 

 

 

 

“Pergunto se é comum ficar triste como 

estamos. Ele diz que é porque fizemos amor 

durante o dia, na hora mais quente. [...] Eu 

digo que não é só por ser de dia, que ele está 

enganado, que sinto uma tristeza que já 

esperava e que vem só de mim. Que sempre fui 

triste. Que vejo essa tristeza também nas fotos 

em que sou menininha”. 

 

(Marguerite Duras – O amante) 
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RESUMO 

 
Há muitas definições de trauma e, a mais defendida e estudada delas, é a de ser a 
consequência de uma experiência ou evento avassalador, súbito ou catastrófico, 
como genocídios, catástrofes naturais, torturas, estupros, abusos infantis. É um 
fenômeno, segundo Cathy Caruth (1995), que promove um grave dano mental, pois, 
como não é totalmente registrado na memória do sujeito, faz com que este seja 
possuído, tardiamente, por imagens intrusivas, alucinações, reencenações 
compulsivas do evento traumático. Contudo, se pensarmos o indivíduo da sociedade 
contemporânea como um sujeito que, cotidianamente, sofre choques e colisões, 
privado de experiência e memória, podemos inferir que o trauma tem se tornado 
crônico em nossa contemporaneidade. Nessa perspectiva, Laura Brown (1995) 
afirma que ao considerarmos o trauma como um evento singular, algo fora da 
experiência comum, isto é, da realidade social normal, estamos desprezando o 
trauma repetitivo, insidioso e contínuo que as mulheres e demais grupos vulneráveis 
da sociedade têm sofrido. Dessa forma, o presente estudo tem como principais 
objetivos pensar o trauma a partir de suas figurações, interpretar como a escrita de 
António Lobo Antunes (re)configura e reflete, em sua estrutura e temática, a 
complexidade do trauma sofrido pelas personagens femininas que protagonizam os 
romances Exortação aos Crocodilos (1999), Da natureza dos deuses (2015), Para 
aquela que está sentada no escuro à minha espera (2016), e discutir os efeitos de 
sentido na elaboração desse tipo de escrita. Ao analisarmos as narradoras 
femininas, deparamo-nos com mulheres abusadas, silenciadas, tratadas como 
coisas e propriedade dos homens, independente da classe social que ocupam. 
Nossa hipótese é que os discursos das personagens, carregados de dor, são 
fragmentos de experiências oprimidas, agressivas e não assimiladas, que denotam 
não somente a impossibilidade de narrar, mas memórias de indivíduos 
traumatizados. Essas memórias desafiam o leitor, por meio da complexidade do 
discurso, a recriar o desconhecido, a preencher lacunas, a entrar em labirintos 
sombrios com diferentes camadas de violência. Nesse sentido, defendemos, por 
meio de uma pesquisa qualitativa, de cunho bibliográfico e exploratório-descritiva, a 
tese de que o trauma, além de articular-se em termos temáticos, nas narrativas aqui 
selecionadas como corpus de nossa pesquisa, também se encena em níveis 
estruturais, através de estratégias discursivas autoconscientes, configurando o que 
denominamos de estética do trauma. Depreende-se, a partir de nossos estudos, 
que, ao capturar e ser capaz de materializar, textualmente, o trauma em seus textos, 
Lobo Antunes confronta seus leitores com aquilo que foi reprimido ou “esquecido”, 
com feridas que ainda não foram (historicamente) compreendidas e nem 
cicatrizadas. 
 
Palavras-chave: António Lobo Antunes; trauma insidioso; estética do trauma; 
feminino; violência.  
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ABSTRACT 

There are many general definitions of trauma, and among them, the most general 
and studied is that overwhelming experience of sudden or catastrophic events such 
as genocides, natural disasters, torture, rape, child abuse. According to Cathy Caruth 
(1995), trauma is a phenomenon, which is too shocking to be fully registered upon 
occurrence and which manifests belatedly in its repeated possession of the one who 
experiences it. The victims of this experience are susceptible to a routine of intrusive 
flashbacks, uncontrolled repetitive appearance of hallucinations and dreams of the 
traumatic event. However, if we think that traumatic shock becomes a register of the 
effects of living within contemporary society, and that shock or trauma becomes the 
daily sensation of the everyday life of the people, so we may say as result of 
exposure to varied and multiple traumatic experiences, trauma becomes chronic, 
complex and diffuse in our society. Reflecting on the notion of trauma, Laura Brown 
(1995) argues that when trauma is defined as unusual, as the result of a single event 
that is outside of the range of human experience, by inference, the daily of abusive 
situations, the private, secret, insidious traumas of women and vulnerable groups are 
excluded. Thus, this paper explores trauma from a psychosocial and literary 
perspective, with a specific focus in the ways António Lobo Antunes use the narrative 
to reconfigure and aestheticize the trauma suffered by the female characters who 
star in the novels Exortação aos Crocodilos (1999), Da natureza dos deuses (2015), 
Para aquela que está sentada no escuro à minha espera (2016).  Our analysis of the 
female characters, regardless of the social class they occupy, show us women within 
a painful history of silence, abused, silenced, treated as things and property of men. 
Through the analysis of the configuration of trauma in antuniana narratives, our 
hypothesis is that the discourse of female characters, full of pain, are pieces of 
oppressed, aggressive and not assimilated experiences, which mean not only the 
impossibility of narrating, but traumatic memories. These memories construct itself by 
gaps and different layers of violence, and depend on the reader to assemble the 
pieces and complete the story. In this context, it was carried a qualitative research, 
descriptive, bibliographic and exploratory, this thesis takes the position that in the 
narratives selected here as the corpus of our research, the trauma is not represented 
as content or theme but within aesthetic tools that deliberately textualizing and 
drawing attention to the processes of memory and for a rupture of the symbolic order. 
In face of the novels of António Lobo Antunes, burned by pain and suffering, the 
reader is confronted by past and forced reflecting which was repressed or “forgotten”, 
with wounds that have not yet been (historically) understood. 
 
Keywords: António Lobo Antunes; insidious trauma; aesthetics of trauma; female; 
violence. 
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RESUMEN 

 
Hay muchas definiciones de trauma y, la más defendida y estudiada de ellas, es la 
de ser la consecuencia de una experiencia o evento abrumador, repentino o 
catastrófico, como genocidios, desastres naturales, torturas, violaciones, abusos 
infantiles. Es un fenómeno, según Cathy Caruth (1995), que promueve un daño 
mental severo, ya que, al no estar completamente registrado en la memoria del 
sujeto, hace que sea poseído, tardíamente, por imágenes intrusivas, alucinaciones, 
recreaciones compulsivas del evento traumático. Sin embargo, si pensamos en el 
individuo de la sociedad contemporánea como un sujeto que, a diario, sufre choques 
y colisiones, privado de experiencia y memoria, podemos inferir que el trauma se ha 
vuelto crónico en nuestra contemporaneidad. En esta perspectiva, Laura Brown 
(1995) afirma que cuando consideramos el trauma como un evento singular, algo 
fuera de la experiencia común, es decir, la realidad social normal, estamos 
ignorando el trauma repetitivo, insidioso y continuo que han sufrido las mujeres y 
otros grupos vulnerables de la sociedad. Así, el presente estudio tiene como 
objetivos principales pensar en el trauma de sus figuraciones, interpretar cómo la 
escritura de António Lobo Antunes (re)configura y refleja, en su estructura y 
temática, la complejidad del trauma sufrido por los personajes femeninos que lideran 
las novelas Exortação aos Crocodilos (1999), Da natureza dos deuses (2015), Para 
aquela que está sentada no escuro à minha espera (2016), y discutir los efectos del 
significado en la elaboración de este tipo de escritura. Cuando analizamos a las 
narradoras, llegamos a mujeres maltratadas, silenciadas, tratadas como cosas y 
propiedad de los hombres, independientemente de la clase social que ocupen.  
Nuestra hipótesis es que los discursos de los personajes, cargados de dolor, son 
fragmentos de experiencias oprimidas, agresivas y no asimiladas, que denotan no 
sólo la imposibilidad de narrar, sino recuerdos de individuos traumatizados. Estos 
recuerdos desafían al lector, a través de la complejidad del discurso, a recrear lo 
desconocido, a llenar huecos, a entrar en oscuros laberintos con diferentes capas de 
violencia. En este sentido, defendemos, a través de una investigación cualitativa, 
bibliográfica y exploratoria-descriptiva, la tesis de que el trauma, además de 
articularse en términos temáticos, en las narrativas aquí seleccionadas como corpus 
de nuestra investigación, también se escenifica a nivel estructural, a través de 
estrategias discursivas autoconscientes, configurando lo que llamamos estética 
traumatista. De nuestros estudios se infiere que, al capturar y poder materializar, 
textualmente, el trauma en sus textos, Lobo Antunes confronta a sus lectores con lo 
que ha sido reprimido u "olvidado", con heridas que aún no han sido (históricamente) 
comprendidas o curadas. 
 
Palabras-llave: António Lobo Antunes; trauma insidioso; estética del trauma; 
femenino; violencia.  
  
 



 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO 
 

“Existimos nós à espera” ___________________________________________ 13 
 
CAPÍTULO I –  NO  INTERIOR DO SILÊNCIO, A FERIDA QUE SE ALASTRA 
NO PEITO: O TRAUMA À LUZ DO CONTEMPORÂNEO   

 
1.1 António Lobo Antunes, uma vida refletida em escritos _________________ 24 

1.2 Trauma – uma teoria em trânsito _________________________________ 40 

1.3 Um homem doente de história ___________________________________ 58 
 
CAPÍTULO II – A DOENÇA EM QUE A VIDA SE TORNOU: VELHOS ECOS 
DE VELHOS TRAUMAS COTIDIANOS 

 
2.1 Tantas sombras nas pessoas ____________________________________ 70 

2.2 No fundo de um poço interminável e escuro, velhas vozes apenas _______ 79 

2.3 Corpo e letra: (im)possibilidades da escrita (feminina) _________________ 99 
 
CAPÍTULO III – É DO PASSADO QUE O SILÊNCIO CONVERSA:                   
A ESTÉTICA DO TRAUMA 

  

3.1 O silêncio murmura um grito calado  _______________________________ 114 

3.2 Num soluço e a frase inteira dentro: fragmentos de um discurso sem nexo_ 142 

CONCLUSÃO  

“Somos mundos sem fim” __________________________________________ 179 

 
REFERÊNCIAS __________________________________________________ 186 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO  

   

 

“Um livro pouco pode fazer para corrigir 

injustiças: se conseguir causar desassossego, 

já conseguiu alguma coisa”. 

 

 (José J. Veiga) 
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“Existimos nós à espera” 

 

Esta tese objetiva investigar como a escrita de António Lobo Antunes, regida 

por vozes femininas, (re)configura e reflete, a partir de sua estrutura e temática, a 

complexidade do trauma que afeta as mulheres que protagonizam os romances 

Exortação aos Crocodilos (1999), Da natureza dos deuses (2015), Para aquela que 

está sentada no escuro à minha espera (2016). A escolha do tema deve-se ao fato 

de que, comumente, os estudos que interseccionam literatura e trauma, concentram-

se no trauma oriundo de eventos catastróficos como holocausto, ditaduras, guerras, 

em detrimento no trauma cotidiano, insidioso, que oprime, nem sempre de forma 

evidente, as subjetividades de grupos vulneráveis, especialmente de mulheres. De 

acordo com a terapeuta Maria Root (1992, p. 240), traumas insidiosos remetem a 

experiências traumáticas contínuas, que afetam um indivíduo ao longo de toda a sua 

vida1. Ao carregarem características intrínsecas a suas identidades (cor, raça, 

gênero, orientação sexual, idade), esses grupos são constantemente ameaçados, 

degradados e desvalorizados por aqueles que estão no poder, isto é, por uma rede 

hierárquica de instituições do patriarcado. Por fazermos parte de uma era 

catastrófica, regida pela violência compulsiva e repetitiva, o trauma, como 

assinalado por Cathy Caruth (1995, p. 11), é um veículo de reflexão histórico, 

cultural, político e ético importante, pois cria um elo entre culturas, nos 

possibilitando, a partir da narrativa do outro, de seus testemunhos, entender não 

aquilo que já sabemos a respeito da história, mas o que ainda não conhecemos 

sobre nós e das elaborações de violências que dominam nossa sociedade 

contemporânea. Com efeito, no interesse de pensarmos o trauma como linguagem e 

em como o choque está associado a experiências coletivas que produzem memórias 

traumáticas e respostas afetivas, e não apenas em narrativas que integram eventos 

traumáticos e sintomas clínicos, nos distanciamos das teorias da literatura de 

testemunho, embora permaneçamos alertas a elas, por terem suas raízes nas 

narrativas sobre o Holocausto e se concentrarem no trauma como evento 

                                                           
1
 No original: “Insidious trauma is usually associated with the social status of an individual being 

devalued because a characteristic intrinsic to their identity is different from what is valued by those in 
power, for example, gender, color, sexual orientation, physical ability” (ROOT, 1992, p. 240).  
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avassalador causado, como afirma Cathy Caruth2 (1996), por estímulos muito fortes, 

um choque ou emoção violenta, fora da experiência humana comum, que 

desestabiliza o indivíduo e, consequentemente, bloqueia sua assimilação do fato 

ocorrido. 

No que concerne à escolha dos romances, acreditamos que António Lobo 

Antunes, a partir do lugar privilegiado que é a literatura, assume a posição de um 

tradutor de feridas que busca fazer falar o texto de outrem. Como bem observa Aline 

Prúcoli de Souza (2014, p. 26), o autor tenta desconstruir o privilégio de sua própria 

posição (homem, branco e europeu) ao sugerir, de forma quase imperceptível em 

sua escrita, que o desejo colonialista nasce dentro do homem, indistintamente e, 

portanto, é seu interior que deve ser modificado. Suas obras, que, tal como uma teia 

de aranha, muito levemente presa, mas ainda assim presa (WOOLF, 2004, p. 48), 

se prendem à vida pelos quatro cantos ao retratarem seres humanos em sofrimento, 

nos fornece uma visão abrangente do eu privado, do político e do social. Ao buscar 

a fala por meio da escrita, a literatura antuniana, inicialmente conduzida pela ilusão 

de uma escrita autobiográfica, como percebemos claramente nos três primeiros 

romances (Memória de elefante, Os cus de Judas e Conhecimento do Inferno), 

procura dar voz àquilo que desapareceu e permanece na memória, desmobilizar as 

mentiras da História e exumar uma verdade impiedosa e dolorosa de uma agonia 

incompreendida. 

Cada novo livro de Lobo Antunes é uma imersão profunda no trabalho com o 

texto, que já não mais elege o país, a guerra, África ou a psiquiatria como 

protagonistas, mas dá sequência aos prelúdios de Exortação aos Crocodilos – 

“encher o livro de silêncio” e escrever a vida por entre as páginas de um livro 

(ANTUNES apud ARNAUT, 2008, p. 372). Acreditamos ser esse romance um divisor 

de águas na produção do autor, visto demarcar duas fases distintas de sua 

composição literária e sua compreensão do feminino – uma em que a mulher 

apenas realiza ou se apresenta como interferência ou secundarização em seus 

textos; e outra em que o feminino é irradiado na diegese tanto pelo controle de 

narrativa, como pela comunicação de suas feridas endêmicas em nossa sociedade, 

                                                           
2
 No original: "[Trauma is] an overwhelming experience of sudden or catastrophic events in which the 

response to the event occurs in the often delayed, uncontrolled repetitive appearance of hallucinations 
and other intrusive phenomena" (CARUTH, 1996, p. 05). 
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pelo fato de, historicamente, as mulheres sempre sofrerem e agonizarem mais do 

que os homens (ARNAUT, 2012, p. 224). 

 Em nosso modo de ler os romances do autor, vemos que, ao se despojar 

dos palavrões, metáforas e adjetivos excessivos, e dar lugar às diferentes variações 

dos processos enunciativos, como a diminuição progressiva do ponto final dos 

períodos, denominado por Seixo (2010, p.103) como “escrita versicular”; a 

condensação de espaço e tempo; a inserção do corpo no discurso; de intercalações 

entre silêncios e sussurros, os romances antunianos deixaram de ser uma catarse 

coletiva dos portugueses para expressar a intensidade dos afetos, a coexistência de 

vários “eus” dentro de um mesmo indivíduo – familiar a qualquer um de nós; os 

desdobramentos do silêncio e do silenciamento de sujeitos ou de um grupo diante 

de determinados contextos. 

Nesse movimento escritural, em que os livros parecem ser a resultante de 

projetos audaciosos – articuladores semânticos e formais de afetos –, vemos que 

muitos estudiosos e leitores seguiram caminhando lado a lado com Lobo Antunes, 

voltando os olhares para além das ressonâncias autobiográficas e históricas que 

frequentemente gotejam em seus textos. As pesquisas sobre o autor, incluindo 

artigos acadêmicos, teses, dissertações, revistas literárias, são substanciais e estão 

em constante recontextualização. Contudo, ainda que muitos ensaios críticos, de 

autores variados, sobre os romances antunianos venham a ser considerados ao 

longo desta pesquisa, assumimos serem relevantes os comentários minuciosos 

elaborados e organizados por Maria Alzira Seixo – Os romances de António Lobo 

Antunes (2002), Dicionário da obra de António Lobo Antunes (2008), As flores do 

inferno e Jardins suspensos (2010); os de Eunice Cabral (juntamente com Christine 

Zurbach e Carlos J. F. Jorge) – A escrita e o Mundo em António Lobo Antunes 

(2004); e também os desenvolvidos por Ana Paula Arnaut – Entrevistas com António 

Lobo Antunes 1979-2007: Confissões do Trapeiro (2008), António Lobo Antunes 

(2009), António Lobo Antunes: a Crítica na Imprensa 1980-2010 (2011), As mulheres 

na ficção de António Lobo Antunes (2012).  

Trazemos os estudos citados acima, considerando que são relevantes para 

a nossa pesquisa por se tratarem de textos que mergulharam nos jogos de claro e 

escuro criados pelo escritor, e que alcançaram, portanto, o patamar de referência 

internacional para a compreensão do conjunto de sua obra. Entretanto, nenhum 

deles, ou quaisquer outras pesquisas sobre os romances, reconheceu e interpretou, 
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até à data, o trauma sofrido pelas personagens femininas que figuram ou 

protagonizam os romances antunianos, bem como os efeitos de sentido 

equacionados pela tessitura narrativa. Em nossas pesquisas, identificamos que o 

tema do trauma nas obras do autor é comumente investigado a partir de seus 

romances inaugurais (Memória de Elefante, Os cus de Judas e Conhecimento do 

Inferno), caso da tese de Romilton Batista de Oliveira (2018), da UFBA, intitulada 

Trauma na literatura: António Lobo Antunes e a experiência na escrita, e cujo 

objetivo é o de analisar, nesses primeiros romances, como o trauma está inscrito no 

corpo do sobrevivente, e suas implicações nos processos de construção e 

reconstrução de identidade das personagens (masculinas) numa sociedade pós-

colonial. Nessa mesma linha, encontramos o minucioso trabalho de Ricardo Rato 

Rodrigues (2016), da University of Nottingham, intitulado A silent scream: trauma 

and madness in the early works of António Lobo Antunes, o qual também toma como 

corpus os três primeiros romances do autor e problematiza, a partir de questões de 

ordem autobiográfica, histórica e cultural, a relação entre trauma e loucura em Lobo 

Antunes. Outrossim, os trabalhos de Maria Alzira Seixo a respeito de António Lobo 

Antunes, publicados em 2002 e 2008, extensos e rigorosos, não chegam, 

efetivamente, a investigar as diferentes formas e sutilezas das manifestações dos 

eventos traumáticos no cotidiano das personagens femininas. Talvez isso tenha 

acontecido por alguns motivos: em virtude de Seixo (2002, p.11) ter optado por uma 

análise ampla do discurso romanesco de Lobo Antunes e de suas implicações no 

contemporâneo; devido ao reduzido espaço físico para a leitura analítica do conjunto 

das obras do autor – referimo-nos ao livro Os romances de António Lobo Antunes 

(2002), com análise de quinze romances que, se somados, chegam a cinco mil 

páginas, e ao Dicionário da obra de António Lobo Antunes (2008), um guia de leitura 

de vinte romances antunianos e três livros de crônicas, com estudo de temas, 

tópicos, lugares, personagens dividido em dois volumes. Podemos ainda conjecturar 

que, por Seixo não ter dado continuidade ao minucioso estudo do conjunto das 

obras antunianas lançadas a partir de 2008, não foi possível interpretar o movimento 

crescente da voz feminina nos demais livros.  

Já em As mulheres na ficção de António Lobo Antunes: (in)variantes do 

feminino (2012), de Ana Paula Arnaut, há a leitura analítica da evolução das 

personagens femininas no conjunto da obra do autor até o romance Não é Meia 

Noite Quem Quer (2012). No estudo, a professora divide sua pesquisa em três eixos 
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de leitura, a saber: vozes, almas e corpos. Na primeira parte, denominada “Vozes”, 

Arnaut (2012, p. 45-46) sublinha que, mesmo as personagens femininas alcançando 

o aparente status de sobreposição ao masculino, elas não possuem capacidade de 

ação, e que as cenas de sexo violento, os estupros que vemos atravessar as várias 

obras do autor, demonstram a condição da mulher como um ser silencioso e 

desalentado da vida. A função da voz no discurso antuniano é problematizada por 

Arnaut, que procura comunicar a ideia de que embora as figuras femininas tenham 

alcançado importância na diegese, suas conquistas não são efetivadas, pois seus 

discursos não se impõem em definitivo, haja vista a prática constante da polifonia, 

“onde homem e mulher partilham, em regra, a responsabilidade da orquestração dos 

universos romanescos” (ARNAUT, 2012, p. 225). Na segunda parte do estudo, 

denominado “Almas”, temos um passeio explorativo e extenso pela constelação dos 

romances antunianos. Nesse tópico, a pesquisadora detém-se em discutir o modo 

como o masculino sente e enxerga o feminino, como a mulher vê e sente outras 

mulheres e como se dão os desdobramentos das dimensões afetivas do feminino e 

masculino nas obras do autor. Como resultado, Arnaut (2012, p. 159) considera que 

os homens são indivíduos associados a adjetivos qualitativos como cruel, duro, 

egoísta, impassível, empreendedor, e que, às mulheres, ocorre o oposto, pois são 

associadas ao medo, à fraqueza, submissão, superstição, gentileza, amor – “Os 

homens podem não ser grande coisa mas se as mulheres só existissem a partir das 

onze, deitadinhas no colchão e a dormir, sem nos aborrecerem com solicitudes, 

ternuras, [...] e batom, garanto que era facílimo viver”3, dirá o personagem Tavares, 

em Tratado das Paixões da Alma. Essa divisão de estereótipos, ainda cultuada pela 

sociedade contemporânea, e presente no universo ficcional antuniano, demonstra 

que o homem atribui às mulheres a condição de objetos ou animais e, por isso, as 

converte em propriedades, seres “em gaiola de grades inexistentes” (ARNAUT, 

2012, p. 60), que não têm permissão de exercer o papel de sujeito social. Ainda que 

haja personagens femininas dispostas a fugir do vazio imposto por suas relações 

amorosas ou familiares, elas são incapazes de caminhar em direção “a vidas felizes, 

luminosas e dignas, não interessa se dependentes ou independentes de cenários 

afetivos” (ARNAUT, 2012, p. 75). O masculino, por outro lado, numa tentativa de 

                                                           
3
 Tratado das paixões da alma, p. 384. A partir daqui, a fim de não sobrecarregarmos a leitura, 

somente as referências aos textos de António Lobo Antunes serão indicadas seguindo o padrão obra, 
página. 
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fazer prevalecer certa superioridade ancestral, estigmatiza a natureza feminina, 

conferindo a ela o papel fixo de inferioridade e submissão. Qualquer homem ou alma 

que assuma a sensibilidade do feminino, que flutue existencialmente por essas duas 

naturezas, é visto como um ser ridículo, que relega a sua condição de macho 

superior para viver como um palhaço desalentado. Esse mesmo ponto de vista é 

compartilhado entre as mulheres que compõem os romances. Isso porque, ao levar 

em consideração que a alma é a forma do corpo e o corpo das mulheres é mais 

fraco e, consequentemente, a alma também o é (FERREIRA apud ARNAUT, 2012, 

p. 135), o comportamento e a mente conservadores estendem-se como uma ordem 

natural, fazendo com que, consciente e inconscientemente, as figuras femininas 

desprezem-se umas às outras e em igual medida os homens que, porventura, 

carregarem dimensões afetivas do domínio feminino. Já na terceira parte, 

denominada “Corpos”, Arnaut (2012, p. 188) adota a perspectiva de que a palavra, o 

“verbo” em Lobo Antunes, intensifica a imagem desumanizada da mulher. Nesse 

sentido, o modo como a linguagem cria mundos esvaziados de afeto, torna homens 

e mulheres animais. Essa tendência à zoomorfização, em que os personagens se 

veem e veem os corpos uns dos outros de forma animalesca, pode ser observada, 

seja nos primeiros romances, seja naqueles a partir do décimo primeiro, O Manual 

dos Inquisidores (1996). Este, com mais intensidade do que os primeiros, aponta 

para os exercícios de poder evidenciadores de comportamentos machistas, 

“sublimadores da violência de mentalidades, de vivências e de comportamentos” 

(ARNAUT, 2012, p. 190). Segundo Arnaut, esses comportamentos grotescos e 

ausentes de afetos, apontam que, independente de as personagens femininas terem 

alcançado o domínio na ficção antuniana, o olhar masculino sobre essas figuras é 

sempre negativo, e que as mulheres, seres incompletos e resignados, descortinam o 

eterno vazio da alma e a pungente melancolia dos afetos. 

O grande mérito do estudo de Ana Paula Arnaut, observamos, é o de 

evidenciar o sofrimento e a agonia do feminino como uma presença viva, constante 

e preponderante em relação ao masculino. Ao destrinçar a supremacia do feminino 

no universo antuniano, Arnaut demonstra que as mulheres são apenas sombras 

“curtas de gente quase morta, cujas cinzas não são sopradas pelo vento, mas pelo 

modo como o mundo/texto dos romances se vai fazendo ouvir e as vai fazendo 

ouvir” (ARNAUT, 2012, p. 229). Em outras palavras, de acordo com Arnaut, não é 
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possível pensar num resgate do feminino em Lobo Antunes, pois trata-se de vozes 

sem ação, resignadas, que, ao final, não passam de sombras de gente. 

Concordamos com as problemáticas levantadas por Arnaut (2012) no 

tocante às invariantes dos discursos femininos em Lobo Antunes e aceitamos serem 

enriquecedores e pertinentes seus pontos de vista. Em nenhum momento, porém, a 

pesquisadora lê a ambivalência do silêncio e a expressão semântica que envolve as 

figuras femininas pelas lentes da teoria do trauma. Nos romances mais recentes, em 

que as personagens femininas assumem a voz central da narrativa, como Da 

natureza dos deuses (2015) e Para aquela que está sentada no escuro à minha 

espera (2016), a mulher ainda é construída sob uma existência que é 

essencialmente dor e subalternidade, afundadas na impossibilidade da existência 

cotidiana e, portanto, abafadas no dizer. Mas isto porque o trauma, como bem 

sublinha Jeanne Marie Gagnebin (2006, p. 51), “fere, separa, corta ao sujeito o 

acesso ao simbólico, em particular à linguagem”. 

É certo que muito já se escreveu sobre o tema da Guerra Colonial e da 

experiência traumática nas narrativas do escritor, sejam elas romances ou crônicas; 

de suas tentativas de representar, por meio do discurso literário, o irrepresentável, 

as vozes, os gritos daqueles que experienciaram os horrores, as catástrofes de uma 

guerra e a reverberação de suas feridas. Entretanto, as pesquisas sobre as 

figurações do trauma nos discursos romanescos do autor tendem a abordar, 

continuamente, as consequências e marcas da guerra nos corpos dos 

sobreviventes, em geral, dos homens, ex-combatentes ou retornados. Com exceção 

dos estudos aprofundados de Ana Paula Arnaut (2012) e da dissertação de Carolina 

da Costa Joaquim (2014), intitulada O discurso sobre o feminino na ficção 

romanesca antuniana: a emergência de um gênero, ambas de Portugal, as 

investigações sobre o feminino, particularmente no que diz respeito às figurações do 

sofrimento associado às mulheres, nas obras de Lobo Antunes, ainda são exíguos, 

tanto no Brasil como em território português. 

As várias mulheres que foram (e são) socialmente oprimidas e abusadas 

dentro de uma sociedade heteropatriarcal e racista, classicista e colonialista, podem 

gerar memórias traumáticas assim como os sobreviventes de guerra, tornando-se 

“arquivos de sentimentos” (CVETKOVICH, 2003), que só podem ser representados 

pela linguagem figurativa que ilumina essas lembranças e desafiam o leitor através 

da complexidade do discurso, de enigmas subjetivos emoldurados por imagens e 
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fragmentos. Ainda que as mulheres se apresentem, no discurso antuniano, como 

seres desprovidos de vocalização, impotentes, acreditamos ser importante ampliar a 

compreensão da violência e do silenciamento generalizado e normalizado dessas 

figuras.  

Todas as discussões construídas nesta pesquisa estão dispostas em três 

capítulos, sendo que o primeiro busca, de forma sucinta, apresentar o autor e o 

conjunto de sua obra, articulando alguns aspectos de seus romances à sua jornada 

de escritor, soldado e médico. Apresentamos o conceito e a definição de trauma, 

bem como suas consequências e variações na contemporaneidade. Nesse capítulo, 

ainda, destacamos a relação entre literatura e psicanálise, refletimos sobre a 

perturbação da ordem da representação, e a respeito da complexa relação entre o 

inconsciente e a palavra que aponta para a necessidade de escrever, de relatar o 

trauma a outrem. 

O segundo capítulo amplia o conceito de choque e, a partir dele, discutimos 

brevemente, alguns romances do autor, em que se é possível pensar e entender as 

diferentes formas e sutilezas das manifestações do trauma no cotidiano de 

personagens que se apresentam como negras ou homossexuais. Evidenciamos que 

os romances de Lobo Antunes estão repletos de sugestões (denúncias) cruéis e 

duras de uma realidade que, recostada na ideia de trabalho e progresso, calcada 

sob o fundo de uma atmosfera doentia, vincada em descontentamentos, sofrimentos 

silenciosos, tenta constantemente banir (reprimir) ruminações sombrias e resíduos 

cumulativos que emergem do inconsciente (coletivo)4 do sujeito. Nesse espaço, 

pensamos a articulação do masculino-feminino, a diferença dos sexos e suas 

fronteiras. Apontamos que a mulher e o feminino se situam de modo singular nas 

narrativas antunianas, como um corpo que se encena e quer se comunicar a partir 

de uma dicção própria, de sua impossibilidade, de palavras indefinidas e sufocadas.  

No terceiro capítulo, amparados na literatura, psicanálise e em outros textos 

de caráter interdisciplinar, interpretamos o trauma como uma série de experiências 

insidiosas, cumulativas e comuns que oprimem, violentamente e silenciosamente, as 

almas e os espíritos das personagens femininas – abusadas, silenciadas, tratadas 

                                                           
4
 O conceito de inconsciente coletivo, contrariamente à psique pessoal, é descrito por Jung como uma 

série de conteúdos atemporais (sentimentos, pensamentos, lembranças) encravados no cérebro e no 
sistema nervoso da humanidade que promove os mesmos modos de comportamento "em toda parte 
e em todos os indivíduos. Em outras palavras, são idênticos em todos os seres humanos, 
constituindo, portanto, um substrato psíquico comum de natureza psíquica suprapessoal que existe 
em cada indivíduo” (JUNG, 2000, p. 15).  
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como coisas e propriedade dos homens, independente da classe social que ocupam. 

Demonstramos como o trauma se faz presente não apenas em nível temático, mas 

também estrutural, a ponto de configurar o que denominamos de estética do trauma. 

Ao aprofundarmos a análise, evidenciamos os efeitos de sentido trazidos pela 

encenação dos traumas por meio da manipulação de elementos narrativos. 

Discutimos os desdobramentos enunciativos do texto antuniano, destacando que as 

obras analisadas se aproximam de uma certa literatura do trauma, ou, ao que Anne 

Whitehead (2004)5 denomina de trauma fiction – termo traduzido por nós como 

trauma na ficção.  

Se olharmos atentamente, veremos que, ao final, tal “como um papelinho 

que o vento apanha e larga, empurra, prende nos dentes, esquece”6, os textos de 

Lobo Antunes, além de nos convocarem a revisar violências de efeitos traumáticos, 

e dar forma a passados que ainda se fazem reais em nosso cotidiano, reforçam a 

autoconsciência da narrativa, chamando a atenção do leitor para o seu status 

ficcional e para as estratégias utilizadas em sua escritura. Em se tratando de um 

escritor ousado, que possui o objetivo de alterar a arte do romance, e que exige do 

leitor uma voz pessoal, ou visão “ou outro nome que lhe apeteça dar / a fim de poder 

ter assento no meio dos demónios e dos anjos da terra”7, devemos ajustar nossos 

olhos, teimosamente míopes, a fim de enxergarmos que as narrativas de Lobo 

Antunes, por não serem calcadas, exclusivamente, em experiências de guerras ou 

de eventos históricos tradicionais (públicos e de cariz patriarcal), carregam um 

conjunto de expressões repetidas, parataxes, hipotaxes, suspensões de tempo, 

fluxos (in)conscientes que parecem fazer do trauma e sofrimento uma espécie de 

leitmotiv obsessivo a estruturar e a configurar toda a diegese dos romances. Sempre 

há, na encenação de silêncios, alguém vítima de violência, do desprezo de uma 

história que, devido a intensidade emocional e lírica expressas no momento da 

enunciação, atrai a atenção (empatia) do leitor (ŠPÁNKOVÁ, 2008). Dessa forma, 

tendo em vista que as teorias relacionadas ao trauma se constituem sob discursos 

moventes e que a escrita de Lobo Antunes dispensa qualquer convenção estética e 

                                                           
5
 Segundo Anne Whitehead (2004), o trauma só pode ser adequadamente representado pela imitação 

de suas formas e sintomas. Para a autora, a repetição e a ciclicidade são as principais estratégias na 
ficção de trauma, podendo ser implantadas em níveis de linguagem, imagem ou enredo como modos 
de reflexão ou crítica pelos romancistas. 

 

6
 Quarto livro de crónicas, p. 14. 

7
 Segundo livro de crónicas, p. 110. 
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fidelidade referencial, torna-se necessário buscarmos a nossa voz, e olharmos, com 

mais intensidade, para o tratamento que o autor confere ao feminino.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CAPÍTULO I 

 

 

“Nunca percebi quando se deixa de ser 

pequeno para se passar a ser crescido. [...] 

Provavelmente quando nos tornamos tristes”. 

    

(António Lobo Antunes – Livro de Crónicas) 
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NO INTERIOR DO SILÊNCIO, A FERIDA QUE SE ALASTRA NO PEITO: 

O TRAUMA À LUZ DO CONTEMPORÂNEO 

 

 

1.1 António Lobo Antunes, uma vida refletida em escritos 

 

Quando nos colocamos a tarefa de estudar um determinado escritor, vem-

nos a sensação de estarmos a ouvir algumas vozes que, repetidamente, nos sopram 

a ideia de que devemos fazer distinções entre o autor e sua obra. Devemos sufocar 

o homem, apagar seu nome abaixo do título do livro, ou, pelo menos, levantar 

barreiras entre fatos que foram vividos numa vida considerada real, pública e 

privada, para focar pura e friamente em seu texto, nos signos a que remete, na 

dança que realiza entre metáforas, advérbios e substantivos, nas questões sociais 

que consegue expressar pelo movimento ondeante do discurso. Não raro, partimos 

dessa ideia tradicional acreditando que, ao empunhar a pena, o autor é nada mais 

do que o receptáculo do imaginário, um ser que não nasce e nem morre, 

atravessado por fantasmas e que, constantemente, busca se tornar um outro, o 

lugar “vazio e animado onde ressoa o apelo da obra” (BLANCHOT, 2013, p. 317). O 

fato de o texto ser composto por uma pluralidade de “eus” que nos remete a separar 

o escritor empírico do narrador ou do escritor criador, corrobora para que sigamos 

uma fórmula comum, segundo a qual aquele que escreve não passa de uma “função 

variável e complexa do discurso” (FOUCAULT, 2013, p. 291). Certamente, ler um 

romance buscando as confidências de seu criador, ou sob a roupagem da 

sociologia, é empobrecê-lo, suprimir suas infinitas possibilidades de interpretação, o 

inexprimível que, segundo Proust (1988, p. 72), “não está nas palavras, não está 

expresso, está misturado entre as palavras”. Entretanto, como “todo retrato pintado 

com sentimento é um retrato do artista, não de quem posa [...]; é antes o pintor que 

se revela no quadro colorido” (WILDE, 2016, p. 15), acreditamos que há vidas do 

outro lado do papel, que arrastam sua sombra por entre a voz anônima da beleza 

abstrata das frases. Capazes de se moldarem às palavras de que precisam para 

transformar-se em matéria, motivo de significações diversas, esses seres, reais e 

prolíficos, tornariam-se desinteressantes se não fossem a genialidade afiada do 

olhar, a habilidade de penetrar no humor e na morte constante das coisas, na 

contradição intensa entre a dor e a ternura. Dentre essas vidas, construídas às 
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custas de trabalho e disciplina desde muito cedo, encontramos António Lobo 

Antunes, que não consegue se abandonar durante a escrita e, por isso, nos 

persuade a conhecê-lo melhor através de sua pena e de uma linguagem própria, 

que busca desvendar o enigma de si e do mundo.  

Dos setenta e oito anos de idade que Lobo Antunes possui, podemos afirmar 

que mais de sessenta foram dedicados à literatura. A história de sua vida, embora 

seja como todas as outras – recheadas de partes monótonas as quais podemos 

sempre pular –, oferecem-nos cenas que forçam nossa ampliação do olhar e 

apuração dos ouvidos. E, em caso de também querermos escrever um romance, 

poderíamos sentir-nos tentados em capturar alguns momentos ou nuances de 

“recordações bolorentas” e “melancolia dolorida”8.  

Nos primeiros anos de sua infância, o silêncio e o fascínio pelo imaginário já 

habitavam o universo desse escritor que, antes mesmo de aprender a falar, gostava 

de passar horas sozinho montando cubos e resolvendo puzzles. Não à toa, anos 

mais tarde, ele nos forçará, através das palavras, a fazer o mesmo. Criado 

juntamente com mais cinco irmãos no bairro de Benfica, em Lisboa, vivia rodeado de 

“fantasmas numa casa antiga que era como que o espectro de si mesma, desde o 

portão flanqueado por ananases de pedra à mala dos ossos de Anatomia”9. Desde 

que aprendeu a ler aos cinco anos, ao ver toda a família reunida na sala de estar, 

gostava de passar e recitar-lhes versos. Por volta dos doze, tinha uma coleção de 

poemas e escrevia sonetos à Cristo com a intenção de vendê-los à sua avó, e 

assim, conseguir dinheiro para sua biblioteca pessoal: “extraía o soneto da algibeira 

e declamava-o o mais cavamente que podia revirando pálpebras de mártir. A minha 

avó [...] abria o cofre que não sei porquê andava sempre junto dos santinhos e 

premiava-me a devoção [...]”10.   

Embora a poesia fosse sua paixão, não era só delas de que António se 

fartava. Na medida em que ia conseguindo aumentar seu acervo físico, a 

curiosidade e o apetite por novos desafios intelectuais também iam crescendo. Foi 

então que começou a se aventurar pelas ficções francesas de Julio Verne (1828-

1905) e as italianas de Salgari (1862-1911). Estas, além de permitir o trânsito pelas 

duas esferas, real e imaginário, inflamavam seus desejos de manipular frases, abolir 

                                                           
8
 Da natureza dos deuses, p. 73. 

9
 Os cus de Judas, p. 44. 

10
 Livro de Crónicas, p. 49. 
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o tempo, suprimir distâncias por entre as linhas de uma folha em branco. Não tardou 

muito, histórias, poemas e relatos simples, começaram a deslizar pelos dedos desse 

jovem que se iluminava ao perceber o que era possível fazer com as palavras 

(BLANCO, 2002, p. 27). Seu desejo por escrever tornou-se tão intenso, que chegou 

a fazer uma lista intitulada “Obras completas de António Lobo Antunes” – novelas, 

contos, ensaios –, com títulos e páginas enumeradas até o ano 2000 (ARNAUT, 

2008, p. 248). E, por volta dos quinze anos, jovem solitário que era, António já lia de 

tudo, inclusive os livros que seu pai deixava trancados à chave. Seu mundo, como 

assegura-nos em entrevista, eram os livros, e onde quer que fosse – casa dos pais, 

liceu ou à casa dos avós –, lá estavam eles, sempre à sua espera (ANTUNES apud 

BLANCO, 2002, p. 26).  

Se em criança a literatura era tida apenas como uma paixão, ao caminhar 

para a fase adulta, António parece transformar-se num adicto, alguém que não 

consegue viver sem ler e, menos ainda, sem escrever. “Porquê? Não merece a pena 

perguntar porquê. É assim. E será assim até ao final”11, declara em uma de suas 

crônicas, quando diz preferir a impotência sexual à impossibilidade da escrita. O 

porquê de tal obsessão pode não importar ao escritor, mas ávidos que somos por 

detalhes e análises, podemos conjecturar que o vício impune da leitura e escrita, 

somado à apreciação pelas artes em geral, sempre esteve presente na casa dos 

Antunes – a mãe de António, que lia Proust com frequência, tinha como “coroa de 

glória” ensinar todos os filhos a ler assim que chegassem aos cinco anos, pois não 

concebia que uma pessoa não pudesse ler e disso não tirar prazer (COELHO, 2004, 

p. 79); e seu pai, um médico austero e obsessivo não somente pela ciência, mas por 

literatura e música, lia Eça de Queiroz ao jantar, e obrigava os filhos, mesmo nas 

férias, a ler e a fazer o resumo dos autores lidos como Flaubert, Bernard Shaw, 

Somerset Maugham (BLANCO, 2002). Não surpreende, portanto, que a poesia 

ocupe um lugar tão importante na vida desse escritor que, quando criança, o pai lhe 

curava “as gripes com sonetos em lugar de aspirinas: pela parte da boca que o 

cachimbo não ocupava saíam ao mesmo tempo fumaças de tercetos cujo efeito 

medicinal [...] mergulhavam-[no] [...] numa espécie de coma rimado”12.  

Colocando nossas suposições e divagações à parte, fato é que, embora a 

família Antunes apreciasse o sabor do alimento intelectual e o compartilhasse com 

                                                           
11

 Quarto livro de crónicas, p. 30. 
12

 Segundo livro de crónicas, p. 121. 
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os filhos, fruindo o tempo livre ao culto do conhecimento das diversas artes, ao 

saber do desejo de seu primogênito em dedicar-se ao mundo das letras, o 

desapontamento foi geral: o avô paterno, ex-militar e monárquico conservador e a 

quem António sempre devotou especial afeição, perguntou-lhe se era um maricas; a 

mãe, Maria Margarida, mandou que se dedicasse aos estudos da medicina, pois, 

como escritor, não chegaria a lugar algum (BLANCO, 2002, p. 22). Por conseguinte, 

o pai, João Alfredo Lobo Antunes, um dos médicos neuropatologistas mais 

importantes de Portugal, possuidor de uma natureza sombria e pouco íntima dos 

filhos, apenas questionou qual formação universitária o jovem gostaria de ter. Ao 

obter a resposta de que seria Letras, matriculou António, aos dezesseis anos, no 

curso de Medicina.  

Rapaz bem-educado da burguesia tradicional, António aceitou a decisão do 

pai sem discussões, ainda assim, ao que nos parece, não de bom grado, já que 

durante sua formação era considerado um mau estudante que passava longas horas 

imerso num mundo particular, jogando xadrez, lendo e escrevendo, alheio a todo o 

resto: “Quanto à Faculdade, passei sempre por ela como um estranho, como um 

estrangeiro. A Faculdade não me interessava, os professores não me interessavam, 

a forma como a relação médico-doente era feita não me interessava” (ANTUNES 

apud ARNAUT, 2008, p. 16). A relação de António com a faculdade só melhorou 

quando seu irmão João, também estudante do mesmo curso, o ultrapassou, indo 

para o quarto ano – João emprestava os apontamentos feitos durante as aulas ao 

irmão, e este, dono de uma memória prodigiosa, conseguia memorizá-los e sair-se 

bem nos exames. 

Em 1969, após dois anos de reprovação, o jovem consegue licenciar-se em 

medicina, e em meados do ano seguinte, casa-se com Maria José, aquela que será 

para sempre seu grande amor, mas não sua mulher por toda a vida. Aos vinte e oito 

anos, António, “praticamente protegido de tudo por uma estrutura familiar 

extremamente protectora e afectuosa” (ANTUNES apud ARNAUT, 2008, p. 16), é 

convocado para o serviço militar a fim de servir na guerra em Angola. 

Então, em 06 de janeiro de 1971, deixando a esposa grávida de sua primeira 

filha, o médico embarca no navio Vera Cruz em direção a África para atuar na 

Guerra Colonial Portuguesa. A vida em Angola, diferentemente do que pensava que 

seria – “uma zona de sossego, onde apenas se punha o problema do isolamento, da 
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solidão e das saudades”13 –, é passada como “uma lentidão de conta-gotas”14, 

cinzenta, pesada e sem brilho. Quando a noite tombava e o silêncio deveria reinar, 

sons ameaçadores de metralhadoras e granadas, com seus choques repetidos, 

chegavam para lembrar que a tranquilidade de outrora fora substituída por jovens 

despedaçados por bombas e pernas amputadas em minas terrestres:  

 

Às 8 da noite de anteontem recebemos um rádio pedindo um médico com 
urgência. [...] Um dos feridos não tinha uma perna já [...]. O outro estava 
cego, e outro cheio de estilhaços, um negro, e rezava em voz alta. Nunca 
mais me hei-de esquecer disto.  
[...] o amputado entrou em choque. Demos-lhe 6 litros de sangue [...]. A 
perna estava horrível. Os estilhaços que o outro tinha eram: um no peito, 
que era o olho de metal por onde o atacador passa na bota, e o do cotovelo 
um pedaço de osso. Ambos pertenciam ao pé desaparecido do amputado, 
e, com a explosão, tinham-se cravado no corpo do outro.

15
 

 

Na falta de ouvidos humanos que pudessem acolher os relatos de violência 

e as perturbações a que era obrigado a experienciar, pois a “rigidez da hierarquia 

impede mais do que uma camaradagem de ocasião”16, António escrevia cartas 

diárias à sua mulher. No excerto acima, retirado de uma dessas missivas, 

compiladas e publicadas mais de trinta anos após a Revolução dos Cravos, 

podemos perceber o início de uma escuridão que começava a se impor na alma 

desse jovem que, em outro continente, inicia sua “dolorosa aprendizagem da 

agonia”17. Uma agonia tensa, desgastante e indelével que não cessou após os vinte 

e seis meses que o médico passou no território africano – “Isto é tão longo e tão 

triste que me custa acreditar que voltarei a ter uma vida normal um dia... 

Inconscientemente julgo-me preso a esta precariedade e a esta solidão por toda a 

vida. E resisto por inércia, apenas”18.  

De volta à Portugal, em 1973, António especializa-se em psiquiatria, e segue 

seus dias buscando lidar com o contraste agudo que sentia entre a “completa 

monotonia dentro do desespero”19, experienciada em África, e a vida civil, com suas 

necessidades e cotidianidades. Somam-se ainda a esse cenário, as profundas 

transformações pelas quais o país estava passando – o fim do regime ditatorial em 
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1974, e a amnésia sobre as consequências da Guerra Colonial, que grande parte da 

população insistia em cultivar. De acordo com os estudos da antropóloga Maria José 

Lobo Antunes, em Regressos quase perfeitos (2014), durante o período da Guerra 

Colonial, os ex-combatentes, quando regressavam dos campos de batalha, 

mencionavam com muita reserva aos familiares, suas experiências na guerra, e 

“quem os ouvisse, quase poderia acreditar que não havia guerra em Angola, 

Moçambique e na Guiné” (ANTUNES, M., 2014, p. 67). Esse declínio da oralidade 

parece também ter atingido António ainda em Angola, que em uma de suas cartas à 

esposa afirma: “praticamente deixei de conversar [...] e ando forrado de silêncio por 

dentro. Esse processo de „silenciação progressiva‟, que começou já antes de sair daí 

está quase a atingir o zero absoluto. Qualquer dia não preciso de voz para nada...”20. 

Seja com os soldados em 1973, seja com aqueles que lutaram nas I e II 

Guerras Mundiais, essa generalidade de silêncio e o seu cultivo entre os que 

regressam é bastante comum. Walter Benjamin (2012, p. 124), em seu famoso 

ensaio “Experiência e Pobreza”, já havia chamado atenção quanto à falta de 

comunicabilidade dos combatentes que, ao regressarem dos campos de batalha, 

estão pobres em experiências comunicáveis, e se veem, muitas vezes, cheios de 

feridas e sucumbidos pelo desemprego e miséria, produzidos pela sociedade 

moderna capitalista. Se voltarmos os olhos para os portugueses, veremos que por 

terem vivenciado uma realidade sem complacência, é compreensível que em virtude 

da alegria do regresso, a vontade da normalidade tenha sido mais forte do que a 

“aritmética dos aspectos práticos” (ANTUNES, M., 2014, p. 237), havendo, portanto, 

a necessidade do “esquecimento” dos pormenores da tristeza e da ansiedade por 

grande parte dos soldados e seus familiares. 

Cabe assinalar, entretanto, que o silenciamento público diante de 

catástrofes, ditaduras, guerras, está sempre vinculado a um poder político que 

determina “a participação e o acesso ao arquivo, à sua constituição e à sua 

interpretação” (DERRIDA, 2001, p. 16). Segundo Maria José Lobo Antunes (2014), 

quando a guerra já havia se instalado na rotina nacional, as informações sobre os 

conflitos nas colônias aconteciam apenas por meio de comunicados oficiais, que 

tinham como objetivo minimizar e dissolver o impacto das milhares de mortes e 

mutilações dos soldados. Os donos do poder, controladores da imprensa, tinham 
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como exercício constante insistir “num cândido retrato do que se passava em África: 

soldados que partiam e regressavam após cumprirem a missão de defesa da pátria” 

(ANTUNES, M., 2014, p. 68). Nesse sentido, é certo inferirmos que a memória 

individual passou a ser sufocada e empobrecida pelo abismo que existia entre a 

história pessoal dos ex-combatentes, e a linguagem patriota e ideal da narrativa 

pública portuguesa, que exercia, além da autoridade e ordem social, interesses 

alienantes dentro da cultura popular. 

Embora tenha se fechado “num mutismo ensurdecedor”21, António 

conservava um sentimento de frustração intenso diante de um país que tentava 

apagar da memória coletiva não só a imagem da guerra, mas as consequências 

tenebrosas advindas desse episódio. Para esse médico psiquiatra, aspirante a 

escritor, ex-alferes, pai e marido que, antes de partir para Angola, escrevia versos 

nos intervalos do hóquei, fumava às escondidas e tinha como principal passatempo 

ser indecentemente feliz22, a vida, aos trinta e três anos, tornara-se um amontoado 

de inquietações, configurada por cenas de mortes desumanas e olhares desolados. 

Por não conseguir vencer a guerra que continuava dentro de si, os anacronismos 

entre seu interior e exterior – um país demente e em profunda transformação; e uma 

alma estagnada em outro continente –, António, sentindo um apagamento da vida, 

uma necessidade de se libertar de qualquer amarra que porventura estivesse 

submetido (BLANCO, 2002, p. 61), decide viver sozinho com seus tormentos e 

silêncios ensurdecedores, separando-se, em 1976, de sua mulher Maria José. 

Tal atitude não deixa de ser compreensível se entendermos que esse 

sujeito, retirado de seu país natal, antes ditatorial e opressor, forçado a sobreviver 

numa “terra de excessos de toda ordem”23, com situações de choques constantes e 

angústia extrema devido à proximidade da morte, é acometido de outro novo choque 

quando de seu retorno – a ausência de territorialidade. Essa ausência de território  – 

um espaço e sistema que abarcam não só a dimensão físico-geográfica, mas um 

conjunto amplo de processos heterogêneos (extrapessoal e infrapessoal) que 

produzem a subjetividade do indivíduo e permitem que este se sinta “em casa” 

(GUATTARI; ROLNIK, 1996, p. 323) –, pode, nesse caso, gerar a ação de forças 

centrífugas e centrípetas que lançam esse homem para três espaços que 
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constantemente oscilam entre si: o país onde sopra a alegria da infância, da 

repressão política e familiar; o africano, assombrado e violento; e o do presente, 

desencontrado, desumano e, subitamente, liberal. 

Como pode então, o sujeito, com naturalidade retomar os laços afetivos e 

cotidianos em um mundo que se tornou, para si, estranho e inabitável? Como não 

sucumbir ao horror de choques repetitivos e à sensação de viver em um tempo 

coagulado, paralisado? – “Eu, que tinha o sono pesado, acordo agora 

instantaneamente ao mínimo ruído como o James Bond. Um galo canta ao longe, 

acordo. Um rato cruza o chão acordo. Amanhece, acordo ao som da luz. Acordo 

acordo acordo”24. A resposta, segundo Virginia Woolf (2017, p. 86), está na arte da 

escrita. Ao sentir um choque, seu desejo é o de imediatamente explicá-lo, pô-lo em 

palavras, pois é o sinal de que alguma coisa real está oculta pelas aparências e, ao 

colocá-la em palavras, unindo partes outrora separadas, é possível criar um todo e 

retirar, da coisa em si, a capacidade de ferir. Do mesmo modo, António, que desde a 

guerra já fazia do papel um espaço de fuga do ambiente hostil em que estava 

inserido – “E depois cada vez me custa mais afastar-me do papel e da caneta, que 

se está tornando um vício verdadeiramente tirânico. No fundo isto é um bocado 

como desporto, e o essencial é um treino intenso e diário.”25 –, vê, mais uma vez na 

literatura, o meio de expressão onde pode gritar seu desespero que 

concomitantemente guarda a si mesmo, em silêncio. 

A partir de narrativas individuais, numa tentativa de articular a vivência 

traumática da guerra com os fatos que se seguiram após a vivência nos campos de 

batalha, António Lobo Antunes, que desde criança alinhavava palavras em suas 

“Obras Completas”, publica, a partir de seus 36 anos, três romances que foram 

capazes de romper com o mutismo público instaurado em Portugal: Memória de 

elefante, Os cus de Judas e Conhecimento do Inferno. Por meio desses textos, 

repletos de traços autobiográficos, o autor, incessantemente, caminha pelo cenário 

de lembranças perdidas, construções deformadas de imagens, de dores sufocadas e 

angústias indizíveis, a fim de ler, entender os violentos efeitos que a inutilidade da 

guerra causou em si, e em seu país. Nos três romances, o sujeito é um médico de 

identidade ambivalente, escritor, ex-alferes e sobrevivente da Guerra Colonial 
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Portuguesa, que perscruta seu passado enquanto cambaleia pela realidade caótica 

do presente.  

Memória de elefante, o primeiro a ser publicado pelo autor em 1979, começa 

com um narrador em terceira pessoa, chegando ao seu trabalho no Hospital Miguel 

Bombarda, “o mesmo a que muitas vezes na infância acompanhara o pai: antigo 

convento de relógio de junta de freguesia na fachada, pátio de plátanos oxidados, 

doentes de uniforme vagabundeando ao acaso tontos de calmantes”26. Ao adentrar 

os “muros concêntricos” do hospital, que “abarcam o país inteiro até ao mar”27, o 

protagonista, que ora se denomina como médico, ora apenas como “o psiquiatra”, 

inicia uma busca desesperada de si, do entendimento de seus fracassos no 

casamento e na escrita, de sua ausência de paz e horizonte – “Quem Sou Eu? 

Interrogo-me e a reposta consiste obcecantemente, invariavelmente, assim: Uma 

Merda.”28. Na “mediocridade do anonimato”29, o narrador, assim como os pacientes 

do Miguel Bombarda, está tonto e doente, pois, “Entre a Angola que perdera e a 

Lisboa que não reganhara”30, sente-se “desorientado como formiga sem bússola [...] 

[com a] sensação de existir apenas no passado e de os dias deslizarem às arrecuas 

como os relógios antigos”31. Resvalando por pequenos solilóquios fragmentados e 

sob a imagem esmaecida de sua ex-mulher, o médico vê-se impregnado de uma 

desesperança lancinante, de “uma amarga tristeza sem manhãs”32, que o expulsa, 

cotidianamente, para fora das relações conjugal, familiar e social.  

Deprimido, viciado em cassinos, um solitário que adquiriu o hábito de passar 

a noite com prostitutas, já que “ambos, por falta de meios e de coragem, se 

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

aterrados”33, esse sujeito é um “espectador extasiado do próprio sofrimento”34, que 

só consegue amar “através dos rodriguinhos de perífrases e metáforas e imagens, 

da preocupação de alindar, de pôr franjas de crochet nos sentimentos, de verter a 

exaltação e a angústia na cadência pindérica do fado menor”35. Em detrimento do 
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amor conjugal, ele faz da escrita seu espaço de deambulação, único local capaz de 

receber as efemeridades cotidianas, e abrir as dobras sobrepostas do passado: as 

páginas da infância, cheias de mãos que apaziguavam “as raivas sem motivo e o 

desejo sôfrego de ternura”36; e os crepúsculos de África, onde um soldado “em 

Mangando [...], encostou a arma ao queixo, disse Boa noite e havia pedaços de 

dentes e de osso cravados no zinco do tecto, manchas de sangue, carne, 

cartilagens, a metade inferior da cara transformada num buraco horrível”37. 

Contudo, se nesse seu primeiro romance, Lobo Antunes apresenta-nos um 

protagonista ávido por redenção de suas incongruências e inabilidades afetivas, que 

segue por toda a história como se estivesse sob a ode do amor ausente, 

aprendendo a duras penas que “a solidão possui o gosto azedo do álcool sem 

amigos”38, em Os cus de Judas, publicado também em 1979, o ritmo é denso e 

confuso; as frases afiguram o sentimento de absurdo e desconforto insistente de um 

narrador monocórdico, autodiegético, que passa a noite “afadigado em encontrar no 

breviário justificações bíblicas para massacres de inocentes”39. Ao lado de uma 

prostituta de ouvidos atentos, o médico, “de cérebro exaurido por raciocínios 

complicados”40, ingere vodka e “flutua na estreiteza assustada do presente”41 ao 

narrar fatos sem sequência organizacional, que alternam entre fragmentos da 

infância, como quando ia ao Jardim Zoológico com os pais, local em que os bichos 

“eram mais bichos, a solidão de espaguete da girafa assemelhava-se à de um 

Gulliver triste”42; e o tempo que passou em África, observando incrédulo, os 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”43. 

Repleta de metáforas, citações literárias e várias outras figuras de 

linguagem, a obra cria um jogo de palavras e imagens que mostra a tentativa do 

médico e ex-alferes, de se libertar “dos sons dos tiros e do silêncio indignado dos 

mortos”44, da amargura de a tropa tê-lo tornado um homem e substituído “para 

                                                           
36

 Ibidem, p. 90. 
37

 Ibidem, p. 91. 
38

 Ibidem, p. 19. 
39

 Os cus de Judas, p. 23. 
40

 Ibidem, p. 22. 
41

 Ibidem, p. 41. 
42

 Ibidem, p. 07. 
43

 Ibidem, p. 42. 
44

 Ibidem, p. 86. 



34 

 

 

sempre o frágil prazer da alegria infantil, do riso sem reservas nem subentendidos”45, 

da dor de regressar e se deparar com o “prolongamento da indiferença morna e 

neutra, sem entusiasmo nem tragédias”46, que seu país insistia em manter diante 

das sombras inchadas de soldados agonizantes. Por meio de um narrador que se 

utiliza da bebida para intercalar tempo (passado e presente) e espaço (África e 

Portugal), Lobo Antunes rasga-se em relatos complexos, palavras caóticas 

entremeadas de silêncios para expor os efeitos colaterais irreversíveis de uma 

guerra sem sentido. 

A partir de Os cus de Judas, o autor chama a atenção do público e do 

Estado para as contradições existentes entre os relatos oficiais e a memória de 

quem presenciou a desumanização, a morte de inúmeros inocentes na Guerra 

Colonial Portuguesa. Para Maria José Lobo Antunes (2014, p. 33), foi somente 

através de obras como Memória de elefante e Os cus de Judas, que o silêncio e a 

amnésia coletiva sobre os efeitos da guerra foram rompidos. Com a publicação 

dessas duas narrativas, a revelação de um combate diferente daquele descrito em 

documentos militares – onde pessoas eram enterradas vivas e o napalm era usado 

para o extermínio em massa de civis – abriu-se espaço para a partilha testemunhal, 

para uma eclosão de relatos pessoais e coletivos que começaram a ser tornados 

públicos (ANTUNES, M., 2014, p. 267) e que demonstravam, não somente o 

aviltamento e hipocrisia que rodeava o governo e as Forças Armadas Portuguesas, 

mas a crueldade, “o gigantesco, inacreditável absurdo da guerra”47. 

Seguindo a linha de narradores descompassados, banhados em melancolia, 

António Lobo Antunes (ARNAUT, 2008, p. 214) lança, em 1980, a terceira obra a 

fechar a trilogia denominada como sendo da Aprendizagem – O Conhecimento do 

Inferno. Tal como em Memória de elefante, na qual o exercício da psiquiatria e sua 

“Arte da Catalogação da Angústia”48 era criticado, esse terceiro romance contesta os 

hospitais psiquiátricos como forma de exclusão social, explora a frustração de se 

viver em um país onde só “o medo e a miséria são autênticos, o medo e a miséria 

dos homens e dos cães”49. Como se os narradores migrassem de uma história a 

outra, num expressivo impulso do autor em narrar temas que parecem lhe 
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assombrar (a guerra em Angola, a psiquiatria, as dificuldades nas relações 

amorosas e familiares), novamente as portas da memória são abertas e, mais uma 

vez, o narrador é escritor, médico e psiquiatra, também veterano da Guerra Colonial 

– “e lembrou-se da casa sem água nem eletricidade perto de Lagoa [...], onde, no 

Verão anterior, passara três semanas com a Isabel para acabar a Memória de 

Elefante, que arrastava atrás de si havia meses num desprazer de maçada [...]”50. 

Porém, diferentemente dos romances anteriores, a história é acrescida de uma 

poeticidade infernalmente triste, moldada de estrutura indócil e palavras indigestas, 

que parecem ter como objetivo fazer soar o canto de um país demente e anêmico, 

que caminha para a morte juntamente com seus médicos e pacientes – indivíduos 

aflitos, esquecidos e atormentados, de “baços olhos que não voam tal os dos presos 

e dos cegos, tristes olhos cheios de orgulho como os dos cães à noite, 

fosforescentes de inquietação, de zanga, de suspeita [...]”51. 

Dentro de um curtíssimo espaço de tempo, entre a tarde e o cair da noite, 

vemos o narrador-personagem de Conhecimento do Inferno viajando de carro 

solitário, do Algarve até a Praia das Maçãs em Lisboa, ao mesmo tempo em que, 

pelo “foco oblíquo da memória”, submerge nas profundezas da mente. Às imagens 

da Baixa do Cassanje e do “mar gordo de Luanda”52, mesclam-se às dos “malucos 

de Benfica que à noite se uniam em matilha como cães vadios, e gritavam na 

vastidão calada das quintas os latidos horríveis dos seus protestos”53. Com o 

entrelaçar de espaços – africano e português –, o narrador também caminha para 

sua infância, a lugares não muito agradáveis, como quando acompanhava o pai ao 

laboratório, “cheio de frascos, de vasos cúbicos em que flutuavam cérebros 

gelatinosos, de tubos de ensaio”54. Embora o trajeto geográfico seja linear, pela 

superfície, esse narrador – homônimo do autor –, segue um percurso nada 

convencional pelo interior de si e de uma sociedade plastificada, demasiada cruel, 

destinada a apagar a singularização do indivíduo e a trancafiar, ou matar, aqueles 

que não se adequam à ambiência proposta. 

 Seja no passado ou no presente, num aproximar e se afastar constante de 

lembranças, o médico psiquiatra desse terceiro romance, que afirma por vários 
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momentos nunca ter saído do hospital – “Nunca saí do hospital, pensou ele no 

labirinto de ruelas de Aljustrel, [...]. E agora regressava a Lisboa sem nunca ter saído 

do hospital”55 –, mostra-nos que o local é a metonímia de Portugal, ou, nas palavras 

de Maria Alzira Seixo (2002, p. 88), “uma espécie de alegoria do regresso, que dá 

conta também do regresso dos militares de África e da sua inadaptação como de 

uma outra forma de loucura”. O protagonista denuncia as consequências do pós-

guerra, “a incompreensão de fora para dentro da amargura e do delírio”56, os 

desastres físico e mental de toda uma nação, e a história de muitos dos sujeitos que, 

por não terem morrido em combate, estão doentes, presos em suas mentes, e no 

triste purgatório da “5ª enfermaria do Hospital Miguel Bombarda, fitando os 

psiquiatras num estranho misto de esperança e de terror”57.  

Nesses três romances, exacerbados de angústias, é possível notar que o 

autor buscou, por meio de um substrato autobiográfico, ser a voz implacável dos 

desesperados, daqueles que experienciaram o horror por dentro, o drama do 

regresso – “esse terrível flutuar entre duas águas sem pertencer a nenhuma delas” 

(ANTUNES apud ARNAUT, 2008, p. 32). Portanto, não é novidade quando o escritor 

afirma, em entrevista a Álvaro Cardoso Gomes (1993), serem essas obras não uma 

trilogia, mas um único livro, que “por razões de vária ordem, acabou por ser dividido 

em três e que aparecem, os dois primeiros em 1979, e o terceiro, em 1980” 

(ANTUNES apud GOMES, 1993, p. 138). Segundo Ricardo Rato (2016, p. 33-34), os 

tormentos do desejo e da frustração de escrever, manifestados por um sujeito cuja 

memória o persegue, embora possam parecer, nessa trilogia, um “acessório” de 

composição, são eles os detentores da chave do impacto total da experiência 

antuniana, porque o ato narrativo torna-se uma afirmação existencial, uma 

contranarrativa contra a narrativa-mestre por excelência, a morte. O 

desaparecimento de narrativas traumáticas, de existências literárias capazes de 

recontar e relembrar o trauma, significaria a morte identitária do sobrevivente, um 

lugar de ausência epistemológica. Com efeito, a tensão do ato de escrever e sua 

latência, reforçada pelo jato de palavras e angústias de um jovem escritor, em 

formação, fez com que essas as três obras fossem aclamadas pela crítica, e seu 

autor, ascendido ao cargo de representante emocional de um coletivo (SILVA apud 
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 Ibidem, p. 112-113. 
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 Ibidem, p. 52. 
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 Ibidem, p. 77. 
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ARNAUT, 2008, p. 02). Todavia, longe de ousar descansar nas relvas do sucesso 

relâmpago, ou de seguir contorcendo-se por metáforas melancólicas e mórbidas 

construções imagéticas, António Lobo Antunes abraça a carreira literária e expressa, 

em narrativas subsequentes, mais do que o grito de alguns aflitos. Em sua travessia 

pelas águas turbulentas da criação, podemos observar que o autor toma consciência 

de que a literatura se inicia com a escrita, e com ela, todas as coisas podem ser 

ditas, mostradas, reveladas em sua verdadeira face e secreta medida (BLANCHOT, 

2013, p. 81). Mas, para tanto, torna-se necessário encontrar as chaves da 

imaginação, um modo singular de abrigar o mundo, de penetrar o vazio existencial 

do humano, e buscar ser todos, enquanto se é apenas um a carregar o nome próprio 

da finita existência. 

Assim, insuflado da confiança dos primeiros romances, Lobo Antunes dá 

início a livros que, mais tarde, serão agrupados em ciclos58: aprendizagem, formado 

pelos três primeiros romances já citados; o ciclo das contra-epopeias59, iniciado com 

Explicação dos pássaros, em 1981, seguido por Fado Alexandrino (1983), Auto dos 

Danados (1985) e As naus (1988). Nesses quatro romances, por meio de uma 

escrita de humor ácido, construída sob as bases da polifonia e de diálogos 

sobrepostos, com alternância entre a primeira e a terceira pessoa do discurso, o 

autor elege seu país como protagonista, desconstrói o ufanismo português ao 

retratar histórias humilhantes vivenciadas pelos grandes ídolos como Pedro Álvares 

Cabral, Vasco da Gama, Francisco Xavier e outros, e cria o que podemos chamar de 

uma epopeia às avessas.  

A partir do sétimo romance, Tratado das paixões da alma (1990), vemos a 

inauguração da trilogia de Benfica. Esta, composta pela aliança com mais duas 

obras, A ordem natural das coisas (1992) e A morte de Carlos Gardel (1994), 

pressupõe um regresso do autor, após adulto, à Benfica que fez parte de sua 

infância e adolescência. Providas de ainda mais rigor no que concerne à estrutura e 

linguagem, os livros desse ciclo, embora continuem abordando temas caros a Lobo 

Antunes, como a infância e as relações familiares, trazem, cada um à sua maneira, 

loquacidade e complexidade discursiva. Construídos sob tessituras narrativas tensas 
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 Lobo Antunes (apud ARNAUT, 2008, p. 214-215), em entrevista a Rodrigues da Silva, afirma: “Os 
livros que escrevi agrupam-se em três ciclos. Um primeiro, de aprendizagem, [...] um segundo, das 
epopeias, [...] e agora o terceiro, [...] uma mistura dos dois ciclos anteriores, e a que eu chamaria a 
Trilogia de Benfica”. 
59

 Ana Paula Arnaut (2009, p. 21) justifica a adição do prefixo “contra” nesse ciclo, devido “às 
subversões operadas em relação às características intrínsecas do género epopeia”.  
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e enigmáticas, a figura do narrador autodiegético é dissolvida por completo nesses 

textos em virtude do adensamento da polifonia, que elabora um jogo articulativo 

entre analepses e prolepses, e criam, intencionalmente, um ritmo desordenante de 

leitura que instiga o leitor a explorar os espaços subterrâneos que compõem cada 

diegese.  

No quarto ciclo, os livros O Manual dos Inquisidores (1996), O esplendor de 

Portugal (1997), Exortação aos Crocodilos (1999) – o primeiro do autor com 

protagonistas femininas –, formam a tríade denominada ciclo do poder. São obras 

que abordam “histórias sobre o poder, as relações dentro do poder e, sobretudo, o 

poder visto pela direita reacionária” (ANTUNES apud ARNAUT, 2008, p. 260), 

explica Lobo Antunes em entrevista. São o retrato da camada soberba, esnobe da 

sociedade, e também do desencanto de um coletivo que vai da guerra colonial ao 

Pós-Revolução dos Cravos. Semelhante a um caleidoscópio que a cada movimento 

apresenta uma combinação variada de efeitos, essas narrativas demonstram uma 

profusão de recursos como o da polifonia, ironia, paródia, metaficção, que tendem a 

convidar o leitor, ou mesmo obrigá-lo, a enxergar a realidade por diferentes 

perspectivas. Ao final dessa trilogia, Lobo Antunes publica Não entres tão depressa 

nessa noite escura (2000) e, somado aos romances Que farei quando tudo arde? 

(2001), Boa tarde às coisas aqui em baixo (2003), Eu hei-de amar uma pedra 

(2004), Ontem não te vi em babilónia (2006), O meu nome é legião (2007) e O 

arquipélago da insónia (2008), inaugura o ciclo, denominado por Arnaut (2009, p. 

21), de contra-epopeias líricas. Nesse ciclo, os romances adquirem textura ainda 

mais complexa e intimista do que os anteriores. São textos de noites escuras, de 

tempos confusos e parados, que desencadeiam cenas estáticas ou repetitivas, 

muitas vezes, perpetuando a solidão e demonstrando a impossibilidade da fala. As 

personagens femininas, embora banhadas de incomunicabilidade irremediável, são 

portadoras de uma inércia e desistência que, se não provocam desconforto, ao 

refletirem existências que nos são próximas, enquadram o leitor num jogo de forças 

em que lhe são exigidas inferências, interpretações dos signos, identificação de 

vazios. São romances marcados pelo hibridismo de gêneros, por diálogos 

intertextuais que resvalam para os espaços da música, poesia, drama e, 

principalmente, da interioridade, na tentativa de forçar aquele que está a ler a 

participar na produção do texto. Com a publicação de seu vigésimo primeiro 

romance, Que cavalos são aqueles que fazem sombra no mar? (2009), o autor 
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configura o que Arnaut (2012) nomeia de ciclo do silêncio, e do qual também fazem 

parte: Sôbolos rios que vão (2010) e Comissão das Lágrimas (2011). A justificativa 

para a classificação é a de que essas narrativas se constroem sob espaços de 

vazios e agonias, silêncios e solidão, em que o autor parece ter “conseguido o 

intimismo (quase) completo, absoluto” (ARNAUT, 2012, p. 24). Cada um desses 

livros, recheados de frases enigmáticas e memórias imprecisas, de fantasmas e 

seres anódinos, chamam a atenção do leitor para suas variadas focalizações 

diegéticas, para a incompletude do corpo textual e do humano. 

Os romances seguintes ao sexto ciclo, até a esta data são: Não é meia noite 

quem quer (2012), Caminho como uma casa em Chamas (2014), Da natureza dos 

deuses (2015), Para aquela que está sentada no escuro à minha espera (2016), Até 

que as pedras se tornem mais leves que a água (2017), A última porta antes da 

noite (2018), A outra margem do mar (2019), Diccionario da linguagem das flores 

(2020). Estes, não formam, a nosso ver, um novo ciclo, mas o que Felipe Cammaert 

(2011, p. 19) chama de continuum, e que acreditamos ser (quase) ad infinitun, de 

intertextualidade homoautoral, isto é, prolongamentos e adensamentos de temáticas, 

de personagens, dos múltiplos estratos linguísticos e enunciativos do discurso que 

compõem um grande conjunto textual. É como se, ao longo de todos os seus 

romances, o autor fosse, gradativamente, declinando o "eu" autobiográfico e se 

dissolvendo, se estilhaçando em várias vozes por todas as suas obras, a fim de 

formar um só corpo perturbador e (re)criador de linguagem, algo que Blanchot 

(2013, p. 65) caracterizou de conteúdo da forma, capaz de comunicar além da mera 

representação e apesar das palavras. Em face a esses romances, não é possível, 

embora o rebuscamento do texto mostre o contrário, determinar quão obsessivo pela 

escrita Lobo Antunes tornou-se ao longo de sua carreira como escritor, mas chama-

nos a atenção que, a cada narrativa publicada, vemos reiterado o seu desejo 

consciencioso de alterar a arte do romance (BLANCO, 2002, p. 125), em romper 

com a forma do texto, de fazer com que o leitor sinta “uma espécie de prova que 

multiplica o prazer de ter conseguido ultrapassá-la” (WARROT, 2013, p. 210). 

Considerando todo o exposto até aqui, lembrando Lobo Antunes, quando diz 

em entrevista a Maria Luiza Blanco (2002, p.125) que as “emoções são anteriores às 

palavras e o repto é traduzir essas emoções, tentar que as palavras signifiquem 

essas emoções. É um desafio impossível e aquele que creio que se deve tentar”; 

não é descabido afirmar que o autor, enquanto testemunha de seu tempo e da sua 
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sociedade, tem sido, desde os seus primeiros romances, a voz daqueles que não 

podem escrever e que tiveram suas verdades silenciadas. Se concebermos a ideia 

de que narrar é tornar audível um grito reprimido no passado, e que através dele 

podemos desencapsular uma história que ainda não acabou, pois que continua a ser 

transmitida através das vozes de suas testemunhas e sobreviventes; uma história 

que reverbera (conscientemente ou não) suas consequências traumáticas nos 

cenários político, histórico, cultural e artístico da contemporaneidade, então, 

podemos aceitar, que a realidade ficcional presente nos livros do autor, apontam, em 

certa medida, para a consciência de uma realidade traumática desconhecida, mas 

que, amplamente presente, nos rodeia, atuando sobre nós por meio de imagens, 

sensações, sofrimentos e silenciamentos quotidianos que iludem ou superam a 

compreensão consciente (FELMAN; LAUB, 1992, p. 15). 

 

1.2 Trauma – uma teoria em trânsito  

 

Evocando a etimologia, a palavra trauma tem origem grega e significa ferida, 

uma lesão corporal grave, advinda de um choque, de uma situação violenta ocorrida 

de forma inesperada. Utilizada somente na medicina, a palavra era associada a 

ferimentos classificados como mortais, os quais deveriam ser resolvidos 

cirurgicamente, a fim de diminuir os riscos de morte e infecções (REYS et al, 2008). 

Ao longo dos séculos, principalmente a partir dos estudos psicanalíticos de Freud, o 

termo adquiriu amplas variações e acepções, passando a se referir não somente aos 

fatores externos que chegam ao sujeito e que o lesionam fisicamente, mas a 

desordens psíquicas do organismo, a feridas no eu interior que colocam o corpo e a 

alma do indivíduo em sofrimento. Segundo a psiquiatra e pesquisadora Judith 

Herman60 (1992), em seu livro Trauma and Recovery – uma pesquisa de vinte anos 

com vítimas de abuso sexual e doméstico –, o sofrimento relativo ao trauma vem à 

tona não como uma narrativa verbal, mas como um sintoma decorrente de eventos 

traumáticos que desafiam a linguagem e o entendimento. Por desafiarem a 

linguagem, esses eventos de origem externa, que ferem o interior, tornam-se uma 

espécie de quebra-cabeças que suas testemunhas e/ou vítimas precisam reter e 

encaixar todas as peças a fim de transmitir, com persuasão, o que foi experienciado. 
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 No original: “[…] far too often secrecy prevails, and the story of the traumatic event surfaces not as 
a verbal narrative but as a symptom” (HERMAN, 1992, p. 01). 
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Essas feridas interiores, bem como as angústias e dores advindas de experiências 

traumáticas: guerras, acidentes de carros, desastres naturais, não só são legítimas, 

como têm alcançado notoriedade, nos últimos vinte anos, através dos estudos 

médicos (psicanalíticos, psiquiátricos, psicológicos), sociológicos, filosóficos e 

também pela literatura, que tende a tomar os textos dos sobreviventes de 

catástrofes como testemunhos, objetos de expressão e reflexão estética, social, 

política do trauma. No decorrer deste capítulo, buscando nos servir, sucintamente, 

do arcabouço teórico da psicanálise clássica e de estudiosos contemporâneos, 

objetivamos refletir acerca do conceito e da definição de trauma, suas variações e 

intersecções literárias na contemporaneidade. 

Para tanto, faz-se necessário mergulharmos no conceito de trauma psíquico, 

aprofundado inicialmente por Freud em suas investigações sobre as mulheres e a 

histeria, em que o encontro sexual é visto como uma situação traumática; e alguns 

anos depois, quando associa o trauma a um fator surpresa, a um susto muito forte, 

capaz de romper o escudo protetor do aparato psíquico (FREUD, 1996c). Optamos, 

ainda que de maneira breve, trazer ambos os estudos, pois, como nos assegura 

Schestatsky et al (2003, p. 10), as decisões de Freud ao longo de sua carreira, a 

respeito do conceito de trauma, foram preponderantes para a redução das 

pesquisas e, consequentemente, de publicações de trabalhos sobre os traumas em 

geral até, pelo menos, a década de 80. Fator este que também refletiu, acreditamos, 

nos estudos relacionados ao trauma e testemunho na literatura. 

Nos estudos sobre a histeria, entre 1892 e 1895, e em conjunto com Josef 

Breur (1842-1925), influenciado pelas ideias de Charcot – que assegurava serem os 

ataques histéricos nas mulheres uma patologia e não fenômenos relacionados à 

bruxaria, ou possessões demoníacas, como defendido pela igreja (HERMAN,1992, 

p. 15), Freud (1996a, p. 43) fez a célebre afirmação que mais tarde provocaria o 

desenvolvimento de vários outros textos em torno do tema: “os histéricos sofrem 

principalmente de reminiscências”; referindo-se ao fato de que as experiências 

traumáticas têm ação contínua na mente do histérico, e agem como um corpo 

estranho que, mesmo tendo passado muito tempo após sua entrada, continuam 

fixando quadros de sofrimento e produzindo sintomas somáticos. Esses eventos, 

originários de grandes cenas de ação traumatizante e para os quais o susto tem 

ação predominante, só poderiam ser dominados pelo eu ao serem transformados 

em imagens mnêmicas, isto é, passíveis de figurabilidade (FREUD, 1996a, 1996b). 
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A partir dessas pesquisas, Freud (1996a) observa que diferentemente do que se 

pensava nas últimas décadas sobre a histeria – a mulher histérica era considerada 

uma simuladora, cujos sintomas não mereciam qualquer crédito –, a doença 

mantinha relação direta com um evento traumático, pois este era o elemento 

desencadeador dos sintomas. Intrigado pela sintomatologia e obstinado a explicar e 

a compreender a histeria, Freud, então, aprofunda suas pesquisas em torno do tema 

e, em 1896, apresenta à Sociedade de Psiquiatria e Neurologia de Viena, a 

conferência denominada A etiologia da histeria. A partir da análise realizada com 

dezoito mulheres, e após ter passado alguns anos ouvindo pacientes do gênero 

feminino que experienciaram inúmeras situações de abusos sexuais, incestos e 

estupros, seu estudo assegurava que, independente do caso ou do sintoma a ser 

tomado como ponto de partida em relação a uma precondição etiológica dos 

sintomas histéricos, a conclusão a qual se chegava era sempre a mesma:  

 

Qualquer que seja o caso e qualquer que seja o sintoma que tomemos 
como ponto de partida, no fim chegamos invariavelmente ao campo da 
experiência sexual. Portanto, aqui, pela primeira vez, parece que 
descobrimos uma precondição etiológica dos sintomas histéricos. (FREUD, 
1996a, p. 196 – grifos do autor) 

 

Somada à ideia da experiência sexual, Freud faz uma revelação 

surpreendente em sua apresentação: as causas determinantes dos sintomas 

histéricos estavam associadas à sexualidade prematura, sendo necessária uma 

criança (vítima) e um adulto (abusador) para que ela fosse produzida. Em suas 

palavras: “há uma ou mais ocorrências de experiência sexual prematura, ocorrências 

estas que pertencem aos primeiros anos da infância” (FREUD, 1996a, p. 120). E, 

para o estarrecimento de seus colegas, é categórico: “Parece-me certo que nossos 

filhos são muito mais frequentemente expostos a ataques sexuais do que nos 

levariam a esperar as escassas precauções tomadas pelos pais a esse respeito” 

(FREUD, 1996a, p. 203). Após terminar sua conferência, Freud não foi aplaudido. Ao 

contrário do que esperava, aplausos e debates, seus colegas ofereceram-lhe a 

frieza do silêncio. Em uma carta enviada a seu amigo íntimo, Wilhelm Fliess, o 

médico declara que os olhares foram gélidos “por parte daqueles imbecis e [seu 

discurso] recebeu uma estranha avaliação de Krafft-Ebing: „Parece um conto de 

fadas científico.‟ E isso depois de se ter demonstrado a eles a solução de um 

problema de mais de mil anos” (FREUD apud MASSON, 1986, p. 185). Mesmo 
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diante do desprezo dos colegas em relação à sua pesquisa, Freud decide publicar a 

conferência A etiologia da histeria. Novamente, em vez de glória e elogios, recebe 

uma chuva de críticas por parte da sociedade médica que, como retaliação, condena 

o pesquisador ao isolamento. Suas missivas destinadas a Fliess, datadas de 04 e 29 

de maio de 1896, enfatizam as preocupações sobre as implicações sociais geradas 

por suas hipóteses: 

 

Estou tão isolado quanto você desejaria. Alguém deu instruções para que 
eu fosse abandonado, pois um vazio está se formando a meu redor. Até 
aqui, tenho suportado isso com equanimidade. Considero mais problemático 
que, neste ano, pela primeira vez, meu consultório está vazio, por semanas 
a fio não vejo nenhum rosto novo, não posso começar nenhum novo 
tratamento e nenhum dos antigos foi completado. As coisas estão tão 
difíceis e penosas que, de modo geral, é preciso ter uma cointuição forte 
para lidar com elas. (FREUD apud MASSON, 1986, p. 186-187) 
 
Soube hoje que um colega da universidade recusou-se a me aceitar como 
assessor, com a explicação de que eu não podia ser levado a sério; mas fui 
tão fortalecido por minhas férias que não senti absolutamente nada. Dois 
meses atrás, teria ficado arrasado por dois dias. (FREUD apud MASSON, 
1986, p. 199-200) 
 

 

De acordo com Judith Herman61 (1992), as correspondências de Freud 

demonstram as implicações sociais que os avanços de seus estudos sobre a histeria 

trariam para a sociedade da época. Isto porque, caso sua teoria da sedução fosse 

aceita pelos colegas, seria necessário também reconhecer, que os denominados 

“atos pervertidos contra crianças” tratavam-se de uma endemia, isto é, que abusos e 

estupros de vulneráveis haviam se tornado parte da cultura tanto dos proletariados 

(classe operária) de Paris, como das respeitáveis famílias burguesas de Viena; e, tal 

ideia, para uma sociedade heterossexual, branca e patriarcal, era, simplesmente, 

inaceitável e pérfida – “Depois, a surpresa de que, na totalidade dos casos, o pai, 

sem excluir o meu, tinha que ser acusado de pervertido”62 (FREUD apud MASSON, 

1986, p. 265).  
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 No original: “Hysteria was so common among women that if his patients‟ stories were true, and if his 
theory were correct, he would be forced to conclude that what he called „perverted acts against 
children‟ were endemic, not only among the proletariat of Paris, where he had first studied hysteria, 
but also among the respectable bourgeois families of Vienna, where he had established his practice. 
This idea was simply unacceptable. It was beyond credibility” (HERMAN, 1992, p. 14). 
62

 Em uma carta enviada a Flies, datada em 08/02/1897, Freud revela que seu pai é o responsável 
pelo desenvolvimento da histeria em seus irmãos – “Infelizmente, meu próprio pai foi um desses 
pervertidos e é responsável pela histeria de meu irmão (cujos sintomas, em sua totalidade, são 
identificações) e de várias das irmãs mais moças. A frequência dessa situação, muitas vezes, causa-
me estranheza” (FREUD apud MASSON, 1986, p. 232).  
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Dessa forma, sentindo-se cada vez mais deprimido e sufocado em virtude do 

repúdio às suas descobertas, no que se referia à relação entre o trauma e as origens 

da histeria, além do risco iminente do ostracismo profissional, Freud reconsidera os 

apontamentos feitos na publicação de 1896, e sugere que parte dos dezoito casos 

de abusos sexuais citados em sua pesquisa foram frutos da imaginação das 

pacientes ou forçados, negligentemente, por ele mesmo durante as análises – “Por 

fim, fui obrigado a reconhecer que as cenas de sedução nunca haviam ocorrido e 

que tratavam-se de fantasias inventadas por minhas pacientes”63 (FREUD apud 

HERMAN, 1992, p. 14 – tradução nossa). Ao afirmar que as cenas de sedução, 

ainda que recorressem à realidade, não possuíam indícios de realidade no 

inconsciente capazes de diferir a ficção da verdade investida de afeto, sendo, 

portanto, as fantasias das histéricas manifestações espontâneas da sexualidade 

infantil, isto é, tratavam-se de construções “sentimentais e amorosas” do próprio 

sujeito, Freud, mesmo sem clara intenção, “redimiu” os adultos perversos, dentre 

eles seu próprio pai, e minimizou o papel das experiências ambientais para a origem 

do trauma. Com essa reinterpretação de dados, Freud descobre a sexualidade 

infantil, e dá início à elaboração de sua teoria edipiana64. Decidido a se afastar de 

suas pesquisas iniciais sobre o trauma, Freud começa a se aprofundar no 

desenvolvimento da criança, nos períodos iniciais da infância e, assim, dá uma 

guinada em sua carreira profissional, conseguindo criar a psicanálise e elevá-la ao 

status de ciência. A opção do médico pelo autoerotismo na infância, em detrimento 

do interesse pelos estudos sobre a histeria, segundo Herman (1992, p. 19), é 

compreensível, pois, caso contrário, o único apoio que o psicanalista receberia seria 

o do movimento feminista que, não só colocava em xeque suas crenças políticas e 

ambições profissionais, como também ameaçava os valores patriarcais da 
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 No original: “I was at last obliged to recognize that these scenes of seduction had never taken 
place, and that they were only fantasies which my patients had made up” (FREUD apud HERMAN, 
1992, p. 14). 

64
 Nessa sua primeira aproximação com Édipo, Freud pressupõe, a partir de suas experiências, que 

moções sexuais, sem que houvesse estímulos externos, eram espontâneas em crianças, sendo 
comum, portanto, a atração tanto dos meninos quanto das meninas pelo progenitor do sexo oposto, 
de modo que, àquele do mesmo sexo, era oferecido o sentimento de repúdio – “Descobri, também 
em meu próprio caso, o fenômeno de me apaixonar por mamãe e ter ciúme de papai, e agora o 
considero um acontecimento universal do início da infância, mesmo que não ocorra tão cedo quanto 
nas crianças que se tornam histéricas. [...] Se assim for, podemos entender o poder de atração do 
Oedipus Rex [...] a lenda grega capta uma compulsão que todos reconhecem, pois cada um 
pressente sua existência em si mesmo. Cada pessoa da plateia foi, um dia, um Édipo em potencial na 
fantasia, e cada uma recua, horrorizada, diante da realização de sonho ali transplantada para a 
realidade, com toda a carga de recalcamento que separa seu estado infantil do estado atual” (FREUD 
apud MASSON, 1986, p. 273). 
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sociedade do final do século XIX. Portanto, mesmo que protestando, era mais 

sensato se dissociar do trauma psíquico e das mulheres, para seguir desenvolvendo 

uma teoria que inferiorizava ainda mais as mulheres. Nesse sentido, Herman tem 

razão em frisar que “Freud seguiu elaborando teorias sobre o desenvolvimento 

humano que inferiorizavam e desacreditavam, ainda mais, as mulheres. Numa 

sociedade antifeminista, suas teorias prosperaram substancialmente”65 (HERMAN, 

1992, p. 19 – tradução nossa). 

Os estudos sobre o trauma psíquico só vieram à tona, novamente, com a 

eclosão da I Guerra Mundial. Charles Myers, médico britânico, observou que muitos 

soldados, vítimas de explosões de bombas, desenvolviam sequelas como perda do 

tato, da visão, do cheiro e da memória. A esses distúrbios, de origem neurológica, 

Myers denominou shell shock, ou, como conhecemos hoje, neurose de guerra. O 

nome, segundo Herman (1992, p. 20), ainda que inicialmente caracterizasse as 

concussões sofridas pelos combatentes, tornou-se comum entre os médicos e, 

embora estivesse associado a um trauma de origem física, passou também a 

caracterizar os sintomas de origem emocional, isto é, que não estavam ligados às 

explosões, mas, sim, à exposição prolongada de mortes violentas, tornando-se, 

portanto, característica do trauma psíquico.  

Conforme nos assinala Louis Breger (1994) em Freud: o lado oculto do 

visionário, sintomas como paralisia de todos os tipos, tonturas, obsessões, mutismo 

e isolamento social, cegueira, amnésia, incapacidade de expressar emoções, além 

de pesadelos e flashbacks, com imagens instantâneas do que foi experienciado, 

eram comuns entre os soldados que se encontravam tanto nas trincheiras, como 

naqueles que foram reinseridos na sociedade logo após o término dos combates. O 

médico britânico William Brown, após tratar mais de três mil casos de neuroses de 

guerra na Inglaterra e França, pôde observar que “os soldados não tinham 

lembranças dos acontecimentos traumáticos que desencadearam seus distúrbios; 

eram inconscientes, amnésicos, suas memórias alojavam-se em compartimentos 

estanques de suas mentes” (BREGER, 1994, p. 337); sintomas estes similares aos 

das mulheres histéricas de Freud em seus Estudos sobre a histeria.  
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 No original: “He went on to develop a theory of human development in which the inferiority and 
mendacity of women are fundamental points of doctrine. In an antifeminist political climate, this theory 
prospered and thrived” (HERMAN, 1992, p. 19). 
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Tendo em vista o alto número de vítimas, e sendo impossível suprimir os 

sintomas nos relatórios médico e militares, tornou-se insustentável a negação, por 

parte do exército e do governo, da existência de uma neurose resultante da guerra. 

Para autoridades tradicionalistas, as ideias de bravura, coragem e honra atribuídas 

aos militares, mesmo diante da angústia mental dos soldados, não deveriam 

sucumbir. Assim, na tentativa de continuarem a vender promessas de glória e 

patriotismo futuros, algumas autoridades militares começaram a argumentar que os 

soldados “neuróticos” se tratavam de seres desprezíveis, de modo que os sintomas 

das vítimas de neurose de guerra passaram a ser associados ao caráter moral 

desses pacientes; a mesma atitude de desmoralização comumente conferida às 

mulheres histéricas. 

 

O soldado que desenvolvia uma neurose traumática era considerado, ou um 
ser humano imoral ou, na pior das hipóteses, um simulador mentiroso e 
covarde. Nesse período, alguns médicos do exército atestavam a esses 
combatentes o quadro de "invalidez moral". Soma-se a isso, o fato de que 
algumas autoridades militares, por não considerarem a neurose traumática 
uma doença, alegavam que os combatentes traumatizados não deveriam 
ser considerados pacientes e, portanto, não tinham direito a nenhum tipo de 
tratamento. Para o exército, esses soldados deveriam ser desonrados e 
levados a julgamento.

66
 (HERMAN, 1992, p. 20 – tradução nossa) 

 

Muitos foram os casos de soldados considerados simuladores por seus 

generais e, por isso, tratados com choques elétricos e outros métodos punitivos por 

médicos militares e psiquiatras. Diante do despreparo do exército em lidar com os 

elevados índices de colapsos mentais em soldados – só na Inglaterra, 40% das 

baixas em batalhas ocorreram em virtude de colapsos mentais (HERMAN, 1992) –, o 

trauma psíquico voltou a protagonizar o cenário dos congressos de medicina. Freud, 

novamente confrontado com as neuroses traumáticas, decide retomar o tema, 

reformulando questões que havia esboçado cerca de duas décadas antes. Em 1920, 

ele publica seu mais conhecido ensaio, Além do Princípio de Prazer, e afirma que os 

combatentes de guerra, tal como os histéricos, sofrem, principalmente, de 

reminiscências (FREUD, 1996c). No estudo, Freud expõe que o aparato psíquico, 

responsável por lidar com as excitações, ao receber uma intensa carga de 

                                                           
66

 No original: “The soldier who developed a traumatic neurosis was at best a constitutionally inferior 
human being, at worst a malingerer and a coward. Medical writers of the period described these 
patients as „moral invalids‟. Some military authorities maintained that these men did not deserve to be 
patients at all, that they should be court-martialed or dishonorably discharged rather than given 
medical treatment” (HERMAN, 1992, p. 20). 
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estímulos, tem seu escudo protetor rompido em caso de não haver descargas 

verbais ou motoras apropriadas. Com o rompimento, o acontecimento torna-se 

traumático, pois que ocorre uma falha, uma espécie de curto-circuito – o eu não 

conseguiu ligar a energia pulsional e as excitações externas, não sendo possível, 

portanto, o processamento da energia recebida sob a forma de representações 

psíquicas e traços mnêmicos no inconsciente. Se não há representação, nem traços 

mnêmicos, não há memória (FREUD, 1996c, p. 57) e, consequentemente, “não 

existem fios lógicos para serem seguidos” (ANTONELLO, 2016, p. 26), o que 

promove, então, uma paralisação mental do sujeito, e sua imersão em situações de 

angústia e tempestades emocionais.  

Contudo, se por um lado, Freud acertou ao retomar os estudo das neuroses 

e definir que o trauma “implica necessariamente uma conexão [...] com uma ruptura 

numa barreira sob outros aspectos eficazes contra estímulos” (FREUD, 1996c, p.40), 

explicando que a compulsão à repetição são tentativas do indivíduo de dominar 

aquilo que fora reprimido – um incidente grave, emoção violenta; por outro, suas 

insistências em associar as origens das neuroses e os sintomas do trauma a 

conflitos sexuais, e em proferir que homens civilizados, quando em combate, não se 

sentiam constrangidos em matar os inimigos, de modo que ao findar da guerra, 

todos voltariam, alegremente, às suas famílias e sem perturbações (FREUD apud 

BREGER, 1994, p. 343), provocaram controvérsias e negligenciou a complexidade 

das agressões e violências para o psiquismo humano. Assim, ainda que alguns 

médicos, como Simmel e Sándor Ferenczi, tenham se debruçado sobre as neuroses 

de guerra, argumentando sobre o parco papel de complexos sexuais reprimidos para 

as patologias mentais, e Freud tenha avançado em algumas hipóteses, apontando 

para a importância das emoções e lembranças inconscientes na “compulsão à 

repetição”, desenvolvido em Moisés e o Monoteísmo (1939), as pesquisas sobre o 

trauma não prosperaram. Nas palavras de Breger (1994, p. 348): 

 

Como já acontecera com seus pacientes histéricos nos anos 1890, ele 
[Freud] percebia e, ao mesmo tempo, afastava-se do que via. A 
necessidade de reafirmar a universalidade de sua teoria da sexualidade, de 
explicar tudo em termos de forças interno-instintivas, ignorando complexas 
condições sociais, de provar que a psicanálise já conhecia todos esses 
sintomas – que, enfim, ele estava certo e sua consagrada técnica era 
inquestionável – cegava-o diante da mais reluzente evidência.  
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Em Trauma: a genealogy, Ruth Leys (2010), pesquisadora e professora da 

John Hopkins University, observa que, nem mesmo a Segunda Grande Guerra 

Mundial ou a Guerra do Vietnã, foram capazes de ampliar as teorias psicanalíticas 

de Freud, ou mesmo da classe médica psiquiátrica da época, a respeito do trauma. 

Segundo ela, alguns médicos foram capazes de identificar, por meio de estudos 

independentes, a existência de transtornos mentais crônicos, como a “síndrome dos 

sobreviventes”67 ou “síndrome dos campos de concentração” e que, na tentativa de 

minimizar as denominadas “fadigas de guerra”, se valeram da catarse psicanalítica e 

da prescrição de medicamentos para o tratamento dos colapsos mentais em 

soldados. Contudo, devido aos sempre modestos objetivos e interesses da medicina 

e do Estado em relação ao desenvolvimento de uma possível teoria do trauma 

psicológico, não foram realizadas grandes pesquisas em torno do tema até a década 

de 80. 

Nesse contexto, na ausência de um nome e entendimentos para os intensos 

estados de angústia e depressão, bem como para com os efeitos da tirania e 

opressão experienciados na vida privada, combatentes de guerra, sobreviventes do 

Holocausto, além de mulheres vítimas da supremacia masculina, utilizaram o papel 

para protestar, arquivar experiências inomináveis e, principalmente, figurar e se 

libertarem daquilo que, compulsivamente, lhes retornava à memória – lembranças 

estilhaçadas, imagens congeladas, fragmentos de acontecimentos traumáticos que 

constantemente imperavam em dores físicas, sensações e emoções indescritíveis e 

incomparáveis na alma. A este respeito, Primo Levi (2009), escritor italiano e 

sobrevivente dos campos de concentração nazistas, observa que o papel é um 

recipiente muito importante, pois tudo suporta e testemunha, sem ranger ou 

desacreditar seu interlocutor: “Porque o papel é um material muito tolerante. Pode-

se escrever nele qualquer barbaridade, e ele nunca protesta: não é como o 

madeiramento das estruturas nas galerias das minas, que range quando está 

sobrecarregado e quase desaba” (LEVI, 2009, p. 55). No papel, o sujeito pode 

traçar, rabiscar aquilo que sua memória, aparentemente, distorceu e que, ao mesmo 
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 O conceito de “síndrome do sobrevivente” foi cunhado pelo psicanalista germano-americano 
William. G. Niederland e publicado sob o título “The survivor syndrome: further observations and 
dimensions” em 1981. De acordo com sua definição, a síndrome caracteriza-se por um quadro de 
culpa, que o indivíduo experiencia por ter sido poupado da morte enquanto outros não o foram. O 
sobrevivente é “caracterizado por uma situação crônica de angústia e depressão, marcada por 
distúrbios de sono, pesadelos recorrentes, apatia, problemas somáticos, anestesia afetiva, 
„automatização do ego‟, incapacidade de verbalizar a experiência traumática, culpa por ter 
sobrevivido e um trabalho de trauma que não é concluído” (SELIGMANN-SILVA, 2000). 
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tempo, o perturba. Muitos foram os que seguiram a linha do uso da escrita para 

(re)contar sua própria história, detalhar os eventos catastróficos e, também, tentar 

dominar as dores da alma. Dentre eles, podemos encontrar Anne Frank, garota judia 

que, entre 1942 e 1944, ficou confinada em um esconderijo na Holanda até ser 

capturada e morta pelos alemães em 1945. Durante seu confinamento, até ser 

deportada para os campos de concentração na Alemanha, Anne relatou em um 

diário, uma série de questionamentos a respeito da perseguição aos judeus – seus 

sentimentos de solidão, opressão, isolamento e medo, além dos horrores 

experienciados durante o nazismo. Seu diário, publicado pela primeira vez em 1952, 

trata-se de um documento testemunhal das vítimas do Holocausto, e ressalta a 

importância que a escrita tem enquanto produto de apreensão da realidade 

excessiva e expressão do simbólico. De forma similar, podemos encontrar, ainda no 

período pós-guerra, outros autores que relatam certa necessidade de expurgar, pela 

escrita, o sentimento de desamparo, frustração, solidão, oriundos da experiência de 

ruptura que originou o trauma. Como exemplo, podemos citar Elie Wiesel, escritor 

judeu, sobrevivente do Holocausto, ganhador do Nobel da Paz de 1986, e que 

publicou, dentre várias obras, seu livro A noite (1958), o qual também relata suas 

experiências nos campos de concentração nazistas; o poeta francês Jean Cayrol, 

também ex-prisioneiro dos campos nazistas, com Les corps étrangers (1964), que, 

sob o desastre dos campos da Segunda Guerra Mundial, porta o testemunho de 

“uma agonia transbordante” (ANTONELLO; GONDAR; 2013, p. 179). E não nos 

esqueçamos de António Lobo Antunes, que, como vimos, além de retratar suas 

experiências na Guerra de Angola, em Conhecimento do Inferno, realiza uma série 

de críticas sobre os tratamentos conferidos àqueles que a sociedade denomina de 

loucos. A obra, narrada sob o ponto de vista de um psiquiatra, também pode ser lida 

como objeto testemunhal dos descasos dos médicos e da psicanálise quanto à 

“hedionda burocratização da angústia”68, à perpetuação de uma cultura patriarcal de 

atitudes opressivas que faz uso da tirania e da medicalização exacerbada para 

controlar a sociedade: 

 

Enquanto os psiquiatras da pílula são pessoas simples, sem veredas, meros 
carrascos ingénuos reduzidos à guilhotina esquemática do eletrochoque, os 
outros surgem armados de uma religião complexa com divãs por altares, 
uma religião rigidamente hierarquizada, com os seus cardeais, os seus 
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 Conhecimento do inferno, p. 181. 
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bispos, os seus cónegos, os seus seminaristas já precocemente graves e 
velhos, ensaiando nos conventos dos institutos um latim canhestro de 
aprendizes. Dividem o mundo das pessoas em duas categorias 
inconciliáveis, a dos analisados e a dos não analisados, ou seja, a dos 
cristãos e a dos ímpios, e nutrem pela segunda o infinito desprezo 
aristocrático que se reserva aos gentios [...]. Nada mais existe para ele no 
universo além de uma mãe e de um pai titânicos, gigantescos, quase 
cósmicos, e de um filho reduzido ao ânus, ao pénis e à boca, que mantém 
com estas duas criaturas insuportáveis uma relação insólita de que se acha 
excluída a espontaneidade e a alegria. Os acontecimentos sociais limitam-
se aos estreitos sobressaltos dos primeiros seis meses de vida, e os 
psicanalistas continuam teimosamente agarrados ao antiquíssimo 
microscópio de Freud, que lhes permite observar um centímetro quadrado 
de epiderme enquanto o resto do corpo, longe deles, respira, palpita, pulsa, 
se sacode, protesta e movimenta

69
. 

 

Para esses autores, escrever é, além de uma necessidade de 

compartilhamento, uma tentativa de enlaçar e dominar a força destrutiva que impera 

no “eu” – “uma necessidade em primeiro lugar, portanto, com a finalidade de uma 

libertação interior” (LEVI, 1988, p. 08). Ao tentar organizar em palavras o fluxo de 

emoções e pensamentos que insistem em golpear a alma, a vítima pode conter o 

real que a invade e a desestabiliza. Lembremos que Virginia Woolf, vítima de abusos 

sexuais durante a infância, testemunha da Primeira Guerra Mundial, e parte da 

Segunda, ao terminar sua obra To the Lighthouse (1927) diz algo que corrobora 

nossa reflexão – “O certo é que escrevi o livro muito depressa [...]. Suponho que fiz 

por mim mesma o que os psicanalistas fazem por seus doentes. Exprimi uma 

emoção muito antiga e muito profunda. E, ao exprimi-la, expliquei-a e enterrei-a” 

(WOOLF, 2017, p. 96-97). A autora, que em muitos textos buscava estruturar suas 

emoções por meio da escrita, construindo uma espécie de arquivo de sentimentos, 

parece-nos já antecipar uma certa teoria do trauma. Teoria esta que, como veremos 

mais adiante, será desenvolvida somente a partir da década de 90, por Shoshana 

Felman, Cathy Caruth, Harold Bloom, Dori Laub e outros estudiosos 

contemporâneos. 

Nesta dinâmica, é preciso reforçar, foram necessários quase trinta anos, 

para que a psiquiatria americana, fortemente influenciada pelas teorias freudianas 

até a década de 70 (para a qual os sintomas não eram importantes, senão a causa), 

começasse a juntar os pontos: a ler as narrativas dos sobreviventes dos campos de 

concentração, daqueles que combateram em guerras; os trabalhos sobre vítimas de 

queimaduras e acidentes graves; a analisar os relatórios dos participantes de grupos 
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com pacientes veteranos da guerra do Vietnã, em Nova York, e, principalmente, a 

ouvir mulheres vítimas de abusos, para que fosse efetuada uma revisão radical em 

seus dois primeiros DSM‟s (Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos 

Mentais) e definido, enfim, que os distúrbios de tensão pós-traumáticos70 (TEPT) 

realmente existiam, e que eventos traumáticos “ocorridos em idade adulta podiam 

conduzir a sintomas manifestos muitas vezes meses ou anos depois” (BREGER, 

1994, p. 348), sem terem como causa, necessariamente, uma ameaça interna 

(libidinal), que não foi adequadamente descarregada pelo indivíduo. 

A propósito do “considerável” reconhecimento dos distúrbios de TEPT, 

Herman (1992) nos explica que, embora o século XX tenha sido marcado pelos 

avanços nos estudos concernentes aos colapsos mentais dos veteranos de guerra, 

foram os movimentos feministas, da década de 70, e a criação de grupos de apoio 

como o “consciousness-raising”, que demonstraram ser os denominados TEPT‟s não 

mais comuns em veteranos de guerra do que em mulheres civis que, sob o véu da 

vida privada, eram vítimas de violência doméstica, incestos, abusos e variados tipos 

de humilhação. O “consciousness-raising”, análogos às terapias em grupo dos 

veteranos de guerra, tornaram-se um espaço de apoio e empoderamento para que 

vítimas de abuso sexual encontrassem em outras mulheres não somente apoio e 

compreensão, mas um movimento coletivo de ações de mudança social. O 

movimento, que culminou na criação de um centro de pesquisas dedicado a 

questões do estupro, no Instituto Nacional de Saúde Mental, em 1975, ofereceu, 

como observa Herman (1992, p. 30), “um novo olhar sobre o impacto da violência 

sexual”71, e abriu novas portas para que as mulheres pudessem ser vistas como 

agentes e sujeitos, em vez de objetos de investigação e inquirição. Após alguns 

estudos e entrevistas, realizadas com mulheres vítimas de abuso e violência 

doméstica, foi confirmado o que Freud havia desmentido no passado – que os 

sintomas como flashbacks, pesadelos, insônia e perdas de memória, apresentados 

por elas, não se tratavam de fantasias reprimidas, mas de um fato real (HERMAN, 

1992). Nesta mesma década, o estupro tornou-se uma discussão pública e foi, 

enfim, elevado ao grau de atrocidade, sendo considerado um crime, e não mais um 

ato sexual. 
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 A partir desse momento, sempre que nos referirmos ao termo “transtorno de estresse pós-
traumático”, faremos uso de sua sigla TEPT. 
71

 No original: “a new language for understanding the impact of sexual assault” (HERMAN, 1992, p. 
30). 



52 

 

 

Entretanto, novos problemas surgiram. A rigidez do conceito de trauma em 

1980, no DSM-3, provocou controvérsias para estabelecer diagnósticos de TEPT. 

Isso porque, foi estabelecido que para ter o diagnóstico, o paciente deveria 

experienciar um evento catastrófico natural ou provocado pelo homem (APA apud 

HERMAN, 1992), isto é, fora da cadeia normal de experiências humanas, altamente 

ameaçador à vida ou à integridade física do sujeito. Os eventos inassimiláveis 

estavam restritos a desastres naturais, às guerras, acidentes aéreos e com 

automóveis, estupros e assaltos, o que gerava controvérsias, pois muitos pacientes, 

ainda que apresentassem as denominadas “comorbidades” do TEPT, não eram 

diagnosticados, já que não se encontravam dentro dos critérios estabelecidos. 

Assim, na contramão dos diagnósticos, um grande número de evidências sugeria 

que muitos transtornos psiquiátricos estavam associados, além das grandes 

catástrofes, tanto a eventos relativamente comuns (Schestatsky et al, 2003) na vida 

dos indivíduos, como a alterações genéticas vinculadas à hereditariedade. Nas 

palavras de Herman (1992, p. 33 – tradução nossa): 

 

Estupros, agressões e outras formas de violências sexual e doméstica são 
acontecimentos tão rotineiros na vida de grande parte das mulheres em 
nossa sociedade, que dificilmente poderíamos classificar esses eventos 
como fora da cadeia normal de suas experiências. Seguindo essa mesma 
linha de raciocínio, se considerarmos a estimativa de mortes causadas 
pelas guerras no século passado, o trauma militar, também, deve ser 
considerado oriundo de eventos de experiências esperadas para a vida de 
alguém; somente os afortunados acham essa ideia incomum.

72
 

 

Como bem observa a psicóloga clínica e forense Laura S. Brown (1995), em 

seu artigo “Not outside the range”, é preciso sempre questionar as bases de 

definição psiquiátrica do trauma e os léxicos associados a ela a fim de ampliarmos 

nosso olhar quanto aos pressupostos teóricos que originaram tal definição. Isto 

porque, ao restringir a origem do trauma a um evento singular, fora do alcance da 

experiência humana, o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais 

(DSM III-R) deixou à mostra sua visão política e ideológica, pois defendeu a 

qualificação de trauma apenas para uma classe da sociedade, ou seja, para quem a 
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 No original: “Rape, battery, and other forms of sexual and domestic violence are so common a part 
of women‟s lives that they can hardly be described as outside the range of ordinary experience. And in 
view of the number of people killed in war over the past century, military trauma, too, must be 
considered a common part of human experience; only the fortunate find it unusual” (HERMAN, 1992, 
p.33) 
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criou – homens brancos e jovens, heterossexuais, cristãos, sem deficiência física e 

de classe média:  

 

A classe dominante, afinal de contas, é quem escreve os manuais de 
diagnósticos e informa ao público, o discurso sobre o qual devemos 
construir nossas imagens a respeito daquilo que deve ser entendido como 
sendo o diagnóstico "correto" de trauma. O trauma "correto" é, geralmente, 
aquele em que os grupos dominantes podem ser qualificados como vítimas 
e não autores, perpetradores ou motivadores do trauma.

73
 (BROWN, 1995, 

p. 102 – tradução nossa) 

 

 A autora explica que ao sustentar a ideia de que os TEPT‟s representam 

uma reação objetiva, oriundos de eventos estressantes extraordinários, os 

responsáveis pelo consenso diagnóstico do TEPT também estão defendendo o 

diagnóstico de apenas dois grupos específicos de indivíduos – o dos homens que 

experienciaram guerras, ou lutaram em combates, isto é, a uma experiência 

masculina, ou, quando diferente, a experiências que abrangem dois sexos, feminino 

e masculino, como o caso dos genocídios, torturas, estupros, desastres naturais, 

acidentes de carro, barcos que afundam nos oceanos. Dentro desse conceito, o 

trauma apenas define que “o fora do alcance de experiência habitual humana, nada 

mais é do que um estressor esperado para a vida de homens pertencentes à classe 

dominante: brancos, jovens, saudáveis, de boa educação, classe média e cristãos”74 

(BROWN, 1995, p. 101 – tradução nossa). Seguindo essa linha de raciocínio, Brown 

afirma que, ao cultivarmos a ideia de que o trauma é oriundo apenas de um evento 

singular, fora do alcance da experiência humana, sem que seja levado em conta o 

contexto social das vítimas, estamos desprezando o trauma repetitivo, insidioso e 

contínuo que as mulheres têm sofrido na sociedade contemporânea – abusos 

sexuais, assédios morais e sexuais, incestos, violências doméstica e moral, estupros 

pelos próprios companheiros. De acordo com Brown (1995, p. 103), sintomas como 

flashbacks, congelamento de imagens, pesadelos, insônia, hipervigilância, 

problemas de concentração, recordação violenta e intrusiva do evento traumático, 

medo intenso, sensação de impotência, são comuns em muitas mulheres vítimas do 
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 No original: “The dominant, after all, writes the diagnostic manuals and informs the public discourse, 
on which we have built our images of „real‟ trauma. „Real‟ trauma is often only that form of trauma in 
which the dominant group can participate as a victim rather than as the perpetrator or etiologist of the 
trauma” (BROWN, 1995, p. 102). 

74
 No original: “The range of human experience becomes the range of what is normal and usual in 

lives of men of dominant class; white, young, able-bodied, educated, middle-class, Christian men” 
(BROWN, 1995, p. 101). 
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que ela denomina de “trauma insidioso”. É um tipo de vivência que “aparece ao 

sujeito como sempre atual e, por isso, presentificada compulsivamente em uma 

espécie de tempo presente que nunca passa” (ANTONELLO; GONDAR, 2013). Não 

à toa, Primo Levi (1988, p. 173), a respeito do período em que esteve no campo de 

concentração nazista, afirma: “para nós, a história tinha parado”. 

O termo “trauma insidioso”, cunhado pela psicoterapeuta Maria Root (1992), 

e também defendido por Brown (1995, p. 107), reatualiza nossa definição de trauma, 

pois traz observações fundamentais para nossos propósitos. Segundo Root, o 

trauma, na contemporaneidade, não pode ser entendido como um evento singular e 

fora da experiência habitual humana, mas formado por uma série de efeitos 

traumáticos, em sua maioria silenciosos, que oprimem violentamente a alma e o 

espírito de mulheres que estão inseridas em uma cultura de agressão sexual e 

erótica, considerada culturalmente normal pelos homens. Na sociedade de traumas 

insidiosos, Root explica que o medo e a culpa são uma constante na vida das 

classes vulneráveis da sociedade – às mulheres, criou-se o mito de que se elas 

forem espertas ou inteligentes o bastante, vão conseguir se desvencilhar de abusos 

e estupros, se não, a culpa recai sobre si mesmas; no caso dos grupos lgbtqia+, dos 

negros, deficientes, o estado de alerta precisa ser contínuo em suas vidas, pois, 

mesmo durante um simples caminhar nas ruas, alguém pertencente aos 

denominados grupos dominantes, pode agredi-los ou assassiná-los. Assim, a 

psicoterapeuta ressalta que: 

 

A presença de trauma insidioso resulta em uma construção de realidade a 
qual certas dimensões da segurança básica não são muito seguras. Como 
resultado, o indivíduo mantém-se em estado de vigília constante, sempre 
atento a possíveis ameaças de morte ou à sua integridade, acumulando, 
portanto, certa prática em lidar com exposições violentas, especialmente 
aquelas relacionadas a experiências insidiosas como envelhecimento, 
homofobia, racismo e sexismo. Como consequência à ativação de instintos 
de sobrevivência, comportamentos de personalidade paranoica e 
hostilidade são frequentemente observados às menores situações de 
estresse.

75
 (ROOT, 1992, p. 241 – tradução nossa) 
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 No original: “The frequency of insidious trauma results in a construction of reality in which certain 
dimensions of security are not very secure; as such, the individual is often alert to potential threat of 
destruction or death and accumulates practice in dealing with threat, especially insidious experiences 
like ageism, homophobia, racism, and sexism. Subsequently, activation of survival behaviors, 
heightened sensitivity, paranoid-like behavior, and hostility are frequently observed in response to 
seemingly “minor” stressors by outsiders” (ROOT, 1992, p. 241). 
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Vale lembrar que o desenvolvimento de reflexões como as de Maria Root, 

Laura S. Brown, Judith Herman, além de estudos de sociólogos, historiadores e 

muitos outros pesquisadores do trauma, colaboraram para revisões relevantes no 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais que hoje conta com uma 

quinta edição, o DSM–5 (2013). No entanto, a exposição a um “episódio concreto ou 

ameaça de morte, lesão grave ou violência sexual”, além de “eventos súbitos e 

catastróficos” (DSM-5, 2014), ainda é fator preponderante nas avaliações de trauma. 

Ao contrário do que deveria ser, os sofrimentos relacionados aos TEPT‟s são mais 

prevalentes “no sexo feminino do que no masculino ao longo da vida” (DSM-5, 2014, 

p. 315-322). Devido ao termo violência tratar-se de um conceito amplo, e nossa 

cultura ser construída sob bases cristãs, prevalecendo, portanto, o pensamento de 

uma sociedade patriarcal na qual o homem detém os poderes familiar e político, os 

abusos contra os grupos vulneráveis, principalmente os relacionados às mulheres, 

são tema tabu, e os traumas, oriundos de eventos catastróficos, de características 

extraordinárias e públicas, tendem a ser levados em maior conta pela sociedade. 

Indo novamente ao encontro de Virginia Woolf (2019, p. 148), a escritora 

nota que “o mundo público e o mundo privado estão inseparavelmente ligados; [...] 

as tiranias e os servilismos de um são as tiranias e os servilismos do outro”, 

chamando assim, nossa atenção para a agressividade das forças que o patriarcado 

exerce sobre o feminino, para uma guerra existente também dentro dos lares e por 

trás dos grandes e altos muros das casas de famílias abastadas. Como temos 

argumentado até aqui, grande parte dos eventos que desencadeiam os sofrimentos 

decorrentes do trauma em mulheres são experienciados longe de olhares públicos, e 

ocorrem durante as rotinas diárias, seja no trabalho, ou sob o véu da vida privada, o 

que faz do agressor único atestador das situações de estresse. Como consequência, 

os relatos testemunhais das vítimas tendem a ser, diariamente, desacreditados e 

enfraquecidos, tornando-se murmúrios comuns e cotidianos, em vez de narrativas 

de uma experiência de violência. O motivo é evidente e não surpreende, pois, tendo 

em vista que durante séculos estabeleceu-se a cultura de que os homens são donos 

dos corpos das mulheres, sendo estas patrimônios e objetos daqueles, tornou-se 

legítima uma certa hierarquia discursiva – sustentada pela banalização e 

normalização dos abusos sexuais, e pelo excesso de culpabilidade incutido no corpo 

feminino –, na qual o macho, como detentor da autoridade, exerce seu poder de 

dominação e manipulação da fala.  
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Cumpre aqui observar a relação do trauma com a expressão “testemunho”, 

que, a partir dos relatos dos sobreviventes do Holocausto, ganhou atenção de 

estudiosos do trauma como Cathy Caruth, Shoshana Felman, Dori Laub e contribuiu, 

como assinala Leys (2010), para a definição do que conhecemos hoje por TEPT. De 

acordo com Felman (2000), a compreensão das lembranças pelas testemunhas, por 

não serem assimiladas cognitivamente, tendem a falhar, porque o detentor do 

testemunho não é um historiador, mas um ser marcado de subjetividade, que, por 

carregar a complexidade de um horror inclassificável, e deter as marcas da 

vergonha, da dor e da humilhação, realiza um ato de fala “ao invés de simplesmente 

formular um enunciado” (FELMAN, 2000, p. 18). A tentativa de invocar uma imagem 

de horror, reexperienciando, portanto, o trauma, gera o que Laub (1995) denomina 

de colapso do testemunho, pois não é somente o caso de não haver testemunha 

física que iniba a verdade da história, mas o fato de quem a experienciou duvidar de 

sua própria história a ponto de tomá-la como impensável, ou, nas palavras de Jorge 

Semprum (1995, p. 16): “Não que a experiência vivida seja indizível. Ela foi 

invivível”. Ao carregar essa impossibilidade de assimilação de seu próprio evento 

traumático, o trauma se abre e nos desafia a um novo tipo de escuta – a do 

testemunho, ou, mais precisamente, da impossibilidade deste.  

A este respeito, Cathy Caruth (1995, 1996) assinala que devido à natureza 

excessiva e inassimilável do choque traumático – ausente de traços mnêmicos –, o 

sujeito entra em um colapso, em um dilema que o impede de narrar sua verdade 

traumática. A autora explica que essa verdade, por não estar ligada a descrições 

objetivas do real, mas a uma ferida psíquica (retomando Freud) advinda de 

reminiscências, que retornam repetidamente ao sujeito como imagens literais, 

sinestésicas, emotivas, catárticas, cria uma perturbação linguística naquele que 

busca seu sentido, e provoca, deste modo, uma falha/crise em sua representação76 

(CARUTH, 1995, p. 08). Como consequência, o discurso do traumatizado, imbuído 

de uma dor presentificada, e de eventos em excesso – “composto de pequenas 

partes de memória que foram oprimidas pelas ocorrências que não tinham se 

assentado como compreensão ou lembrança” (FELMAN, 2000, p. 18) –, torna-se 

performático, pois que marcado pela emotividade e pontos de vista, exaure qualquer 

possibilidade de uma constatação objetiva e transparente.  
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 No original: “what trauma has to tell us [...] is bound up with its crisis of truth” (CARUTH, 1995, p. 
08).  
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Assim, na magnitude da desordem criada pelo traumatismo, na busca de 

uma solução entre a necessidade e a impossibilidade de narrar, o sujeito se dirige à 

palavra e mergulha na linguagem pelas vias da metáfora e da comparação 

(SELIGMANN-SILVA, 2000, p. 90), como forma de controlar seu relato e transmitir, 

mesmo que parcialmente, a verdade experienciada e testemunhada. Uma vez 

instaurada a crise da verdade, a falha nos fatos históricos, somos levados a refletir 

que o discurso do trauma, pode, portanto, ser um modo literário (FELMAN, 2000). 

Como bem observa Semprum (1995, p. 16), a palavra e a realidade estão 

disponíveis ao sujeito, mas a dúvida da impossibilidade de um relato também se faz 

presente. Neste aspecto, não é a articulação do discurso, tampouco a presença de 

uma documentação fidedigna que conta para o testemunho, mas a sua substância e 

sua recriação enquanto objeto artístico, pois é tão somente na inefabilidade da 

linguagem e no espaço de criação artística que os relatos dos amores mais loucos e 

das terríveis crueldades podem ser ouvidos.  

Nesse sentido, tendo em vista a atmosfera de teorias moventes e 

conflituosas em torno do trauma, e reconhecendo que nossa sociedade 

contemporânea tem gerado um número incontável de transeuntes feridos que, 

imersos na multidão dos grandes centros urbanos, ou no âmbito de suas 

privacidades, precisam estar, a todo instante, em alerta e esquivando-se de 

situações hostis, torna-se truísmo dizer que vivemos numa era do trauma e do 

testemunho. No entanto, algumas perguntas insistem em nos envolver: se o trauma 

incorre num sofrimento que vem à tona não como uma narrativa verbal, mas como 

um sintoma decorrente de eventos traumáticos que desafiam a linguagem e o 

entendimento, como é possível, então, que ele seja narrado na ficção? Por que 

devemos olhar para a literatura a fim de responder a respeito da complexidade do 

trauma? E, principalmente, como a teoria do trauma pode nos ajudar a compreender 

os discursos das vozes carregadas de dor, de fragmentos de experiências 

oprimidas, agressivas e não assimiladas, que pairam nas narrativas de António Lobo 

Antunes? É no afã de seguir buscando essas respostas, e possivelmente levantando 

mais perguntas, que seguiremos na escrita desta tese. 
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1.3 Um homem doente de história 

 

Como elucidado no tópico anterior, o trauma, por criar uma desordem 

linguística e, com ela, uma crise de verdade, resulta sempre em um dilema àqueles 

que anseiam por compartilhar suas experiências através da fala, pois trata-se não 

apenas um evento ocorrido, mas de uma crise existencial instaurada. Ele destrói os 

sentimentos de confiança básica – segurança, positividade, familiaridade – que a 

vítima pensava ter diante do mundo e desconstrói os sistemas humanos de 

significação (HERMAN, 1992, p. 51). Com ele tudo é desestabilizado, transformado 

– cérebro e corpo são afetados (MCFARLANE; VAN DER KOLK, 1996, p. 570), pois 

que imersos em um enigma de impressões imaginárias, não conseguem lidar com a 

imensa carga de estímulos que recebem; os hormônios, as amígdalas, os 

neurotransmissores, hipocampo, são desligados; tudo que transforma as percepções 

em palavras se separam, e o fracasso da simbolização se faz presente. Ao ter essas 

bases desestabilizadas, o sujeito sente-se abandonado e vazio, imergindo numa 

espécie de isolamento e alienação forçados. A história sai do contexto e passa a ser 

acompanhada apenas por uma sensação de atravessamento, de perdas e 

assombrações. Talvez a melhor exemplificação desse impasse insolúvel esteja nas 

palavras de Elie Wiesel, no prefácio de seu La nuit – "Calar-se é proibido, falar é 

difícil, se não impossível”77 (2007, p. 13 – tradução nossa). Não à toa, essa mesma 

incomunicabilidade inerente à agonia do trauma, essa impossibilidade de expressão 

conduzida pela necessidade do rompimento do silêncio, é encontrada, também, em 

António Lobo Antunes. Ao voltarmos nossos olhos para as produções do escritor, 

vemos que, tal como em Wiesel, ele também foi um sujeito de lágrimas reprimidas, 

enclausurado em si mesmo e ferido pela experiência estilhaçada de uma guerra sem 

sentido. Em uma de suas cartas à esposa, podemos presenciar a imposição do 

aprisionamento de suas palavras e a contenção de uma revolta que, somente cinco 

anos depois, será gritada em seus romances, crônicas e entrevistas: 

 

Ninda 8.5.71 
Dá-me ideia que as pessoas da família me estão a achar uma espécie de 
herói de coragem e espírito de sacrifício, o que é asneira. Qualquer dia 
ponho tudo a pratos limpos. Pratos limpos é giro. A maior parte das coisas 
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 No original: “Et pourtant, tout au fond de son être il savait que dans cette situation-là, il est interdit 
de se taire, alors qu'il est difficile sinon impossible de parler. Il fallait donc persévérer” (WIESEL, 2007, 
p. 13). 
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não as posso contar, e as minhas opiniões sobre esta guerra não devem ser 
escritas. Isto é tudo muito diferente do que aí se pensa, escreve e diz e eu 
nada tenho esclarecido por motivos óbvios. [...] No que penso muito é no 
drama que vai ser a minha readaptação a uma vida normal.

78
 

 

Por meio desse excerto, e também do eco proferido pelo médico psiquiatra 

de Memória de Elefante – “E aqui estou eu, disse-se o médico, a colaborar não 

colaborando com a continuação disto [...], sob a forma canhestra de um protesto 

inquieto, [...] hesitando como hesito entre o imobilismo cómodo e a revolta 

penosa”79, podemos inferir que o silenciamento desse narrador-autor não foi imposto 

somente a ele, mas a vários outros combatentes, às suas mulheres e demais 

familiares que, forçados à cumplicidade da barbárie, ao pacto inconformado da 

indiferença, foram lançados ao confronto de uma ira recalcada e destinados a viver 

vidas destroçadas, impactadas pela excedência de amarguras. 

Sob a perspectiva da imposição do silêncio e repressão coletivos, e da 

constatação de comungar com um mundo de valores e convicções questionáveis, as 

relações do sujeito com a história, tornam-se, portanto, embaralhadas e, desse 

modo, o trauma, segundo Caruth (1996, p. 07), não pode ser tomado como algo 

único e nem específico, mas como uma oscilação entre a história da natureza 

insuportável de um evento e a história da natureza insuportável de sua 

sobrevivência80. No âmbito de suas revoltas, autor e narrador, traumatizados que 

estão, tornam-se eles mesmos detentores de uma história impossível de ser narrada 

dentro de si e que é, ao mesmo tempo, o sintoma de uma memória inenarrável, 

impossível de ser dominada completamente (CARUTH, 1995, p. 5). Em outras 

palavras, a história só pode ser apreendida na inacessibilidade de sua ocorrência 

(CARUTH, 1996, p. 18) e, nestes termos, a pesquisadora sugere que pensemos o 

trauma para além de seu contexto clínico, menos como sentimentos de um indivíduo 

isolado em si mesmo, e mais como uma trajetória de isolamentos históricos advinda 

de passados traumáticos, que clamam por uma reordenação de fatos e anseiam por 

serem ouvidos.  
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 D’este viver aqui neste papel descripto: cartas da guerra, p. 153. 

79
 Memória de elefante, p. 39. 

80
 No original: “At the core of these stories, I would suggest, is thus a kind of double telling, the 

oscillation between a crisis of death and the correlative crisis of life: between the story of the 
unbearable nature of an event and the story of the unbearable nature of its survival” (CARUTH, 1996, 
p. 07). 
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 É preciso falar apesar da incompreensão da sobrevivência, da ausência de 

vocabulário, do descrédito do mundo. Mas o trauma, desconhecido e absurdo, 

sempre persuade o sujeito do contrário, colapsando qualquer tentativa sua de 

significação. Aquele que é assaltado por essa penumbra de realidade, passa a 

transitar repetidamente por dois mundos – o do presente angustiante, compulsivo e 

interpelativo; e o do passado, enigmático, que arrasta consigo uma presença latente 

de ausência: 

 

Talvez que eu esteja morto, pensou, certamente que morri de modo que 
nada de importante me pode já acontecer, só a gangrena a roer o corpo por 
dentro, a cabeça oca de ideias, e lá em cima a superfície, a mão mole do 
vento, a remexer, à procura, as copas dos ciprestes, num frémito de folhas 
de jornal velho que se amarrota.

81
 

  

Inadaptação, solidão e ausência se alastram por todo o ser desse narrador. 

Depois de África, nada voltou a ser como antes, e a esperança de uma vida 

supostamente normal dissolveu-se em meio às memórias perturbantes de Angola. 

Por sentirem-se mais pertencentes ao mundo dos mortos do que ao dos vivos, 

muitos traumatizados, imbuídos do instinto de sobrevivência, tendem a buscar novas 

maneiras de se relacionarem consigo, com os outros e com o mundo ao redor. 

Nesse ínterim de desesperos ressentidos, é que a literatura pode tornar-se uma 

arma importante para a escrita da história do trauma e para a expressão do 

traumatizado. Além de abraçar a incompreensibilidade da morte e da sobrevivência, 

os discursos dissonantes e consonantes de cenários, afetos e ordenações 

delirantes, a literatura nos lança, enquanto leitores, para dentro da vida dos outros, e 

nos permite ouvir os gritos silenciosos e contínuos que irrompem por uma realidade 

disforme e incompreendida. 

Segundo Caruth (1996, p. 5), a língua que expressa as experiências 

traumáticas, por desafiarem os processos objetivos e lineares do discurso, e se 

valerem do simbólico para narrar realidades inacessíveis e subjetivas, é, em certa 

medida, literária, pois a linguagem empregada é sempre complexa e desafiadora. 

Acredita-se que Freud, apaixonado como era pela literatura, tendo de estar atento à 

natureza humana, voltava-se com frequência para os grandes clássicos, como 

Shakespeare, Cervantes, Sófocles, a fim de encontrar amparo às suas observações. 

Isso porque a literatura, “assim como a psicanálise, está interessada na complexa 
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 Memória de elefante, p. 71. 
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relação entre o inconsciente e a palavra”82 (CARUTH, 1996, p. 03 – tradução nossa). 

Tal como a psicanálise, a literatura está preocupada e fascinada pelos 

desvendamentos da psique humana, ou seja, no tratamento do real, pelo simbólico e 

imaginário (CARUTH, 1996, p. 03). É na linguagem literária que “o peso insuportável 

da própria morte no dorso”83 pode ser expresso e depositado; a ordem melancólica 

dos fatos pode ser subvertida, a complexidade dolorida das relações sensoriais, 

perceptivas, corporais podem ser ouvidas; e qualquer realidade – se composta de 

sóis nascentes ou poentes, se implacável, absurda ou formidável – é capaz de ser 

modulada.  

Sob essas circunstâncias, é que mantemos nosso olhar para as páginas de 

António Lobo Antunes, para a desordem revoltada e magoada de suas palavras, 

suas quebras agonizantes de silêncio; para suas narrativas fragmentadas que 

confrontam a evasão e elisão da violência da Guerra Colonial; para vozes e 

memórias que enfrentam uma espécie de “fúria indignada das sarças ardentes que 

lança as emoções umas de encontro às outras num exaltamento perpétuo”84. 

Observador rigoroso de seu tempo, o escritor, que em entrevista afirma não 

inventar nada em suas narrativas, “porque a imaginação é a maneira como se 

arruma a memória. Tudo tem a ver com a memória” (ANTUNES apud BLANCO, 

2002, p. 114); revisita, como podemos ver em alguns dos trechos já assinalados ao 

longo do capítulo, suas lembranças – sejam elas da infância, da Guerra Colonial, 

das ações terroristas pós 25 de abril, da recatada Lisboa –, suas tormentas e 

sensações de ausência, além dos vestígios de dias e ternuras dispersos, a fim de 

(in)screver o seu luto, sepultar mortos – seus e os de outros – e, talvez, restituir e 

ressignificar uma certa identidade perdida. Seu passado traumático nos campos de 

batalha em Angola, como bem observa Biagio D‟Angelo (2014, p. 34), é parte 

essencial de um vínculo entre literatura e experiência, pois contar, para Lobo 

Antunes, é um dever e não opção. É como se o autor escrevesse não somente para 

a sua libertação, mas para dar voz à memória coletiva, ao desencanto de toda uma 

nação de indivíduos fraturados, vítimas de uma violência contínua e insidiosa. Numa 

de suas belas crônicas, “Só os mortos conhecem Mafra”, Lobo Antunes (2006), 

                                                           
82

 No original: “If Freud turns to literature to describe traumatic experience, it is because literature, like 
psychoanalysis, is interested in the complex relation between knowing and not knowing” (CARUTH, 
1996, p. 03) 

83
 Os cus de Judas, p. 149. 

84
 Segundo livro de crónicas, p. 154. 
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através de um narrador ácido e ressentido, expressa suas amargas recordações 

sobre a experiência do primeiro inferno antes da guerra – a passagem pela Escola 

Prática de Infantaria. Durante o relato, o narrador revivencia o trauma, recorda as 

situações de violências, humilhações e torturas sofridas por ele e demais alunos 

oficiais, e busca compreender uma certa inquietação imprecisa:  

 

Ainda hoje me aborrece passar por Mafra, [...] e aqueles arredores todos 
por onde andei, de cadete, nos primeiros meses da desgraça que me levou, 
[...] para os tiros de África. Suponho que foi o inverno mais horrível da 
minha vida [...]. Com uma estrela no ombro e L. Antunes cosido no uniforme 
passei uma fominha de cão [...]. O alferes de pé, braços cruzados, 
ordenando 
– Rastejar até mim 
 isto é até lhe tocarmos nas botas, uns por cima dos outros na lama das 
veredas. A falta de água que me fazia passar a semana inteira sem banho, 
o cheiro pestilencial das casernas, a brutalidade constante, nós sujos, 
desesperados, exaustos, o alferes a perguntar 
– A tropa é linda? 
e a gente em coro, jurando-lhe pela mãezinha 
– É 
engraçado como sobrevivemos a tudo, resistimos a tudo e quase logo a 
seguir eu oficial também, pronto para o barquinho de África de galões nos 
ombros, novos em folha, a minha cabeça, sempre 
– Porquê? 
a minha cabeça, apenas 
– Porquê? 
insistindo 
– Em nome de quê, porquê?  
e de novo janeiro e frio e chuva, a foz do Lizandro de madrugada [...]

85
. 

 

O choque incompreensível e inesquecível dos campos de batalha, os 

cenários passados de horror, e a perplexidade diante da desnecessária brutalidade 

oferecida ao homem pelo próprio homem, é um trauma que parece não soltar os 

narradores antunianos e do qual, o próprio autor, não consegue se libertar: 

 
22.3.71 

 
 

De vez em quando preciso de desabafar o que tenho dentro, de largar um 
imenso lastro de sofrimento que vou acumulando dia a dia. Nunca perdoei a 
um dos tios que defendia esta guerra ter acrescentado, pouco depois, que 
só esperava que ela estivesse acabada quando os filhos tivessem idade 
para nela entrarem, e, ao começar a escrever, lembrei-me disso, e indignei-
me de tal forma que vomitei tudo o que até agora tenho calado para mim

86
.  
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 D’este viver aqui neste papel descripto: cartas da guerra, p. 99. 



63 

 

 

Segundo Cristina Robaldo Cordeiro (2003), muitos dos romances de Lobo 

Antunes são testemunhos romanescos que manifestam recordações e destinos 

coletivos atentos  

 

a uma situação social e política, a um contexto histórico, à presença 
portuguesa em África, à guerra colonial (em os Cus de Judas), ao regresso 
dos militares em destacamento (em Fado Alexandrino) ou dos colonos, dos 
“retornados” anti-heróis (As Naus), à infinita distância que separa as cores, 
os cheiros e o céu de Angola da cidade de Lisboa onde tudo parece 
acanhado, tacanho, insípido incolor (em O Esplendor de Portugal), vestígios 
de inquietação de um Portugal em mudança e em equação. Como se à 
obsessiva memória individual se viesse inevitavelmente colar uma memória 
coletiva. (CORDEIRO, 2003, p. 129) 

 

De fato, o que vemos nas obras de Lobo Antunes é que o escritor, enquanto 

vítima e testemunha de acontecimentos traumáticos, não se ateve apenas à 

categoria psicológica de seu trauma particular, mas às suas esferas social, política e 

ética. Ricardo Rato (2016) afirma que os romances antunianos expressam, a partir 

de forças traumáticas e atmosferas sombria, pessimista e abjeta, as “falhas morais” 

da sociedade e as angústias decorrentes de imposições históricas, culturais, 

geográficas e políticas. Seus textos, segundo o pesquisador, são o resultado de um 

estado constante do pesadelo engendrado por uma história não assimilada 

(particular e coletiva), de dores, sofrimentos existenciais, de traumas que se 

espalham como fragmentos, ou estilhaços de uma bomba, e que obrigam o leitor a 

assumir o papel de cirurgião e reunir as peças de um quebra-cabeça narrativo a fim 

de construir um quadro maior (RATO, 2016, p. 61). Através de narradores, ou vozes, 

senão pessoas tentando abrir a boca – porque “nenhum comprimido cala os gritos 

que correm”87 e “todas as folhas falam e cada boca ressentimentos, opiniões, 

avisos”88 –, o trauma, em Lobo Antunes, se tornou um representante da questão 

problemática da identidade, uma categoria que insta por questionamentos críticos 

capazes de confrontar e compreender seus legados e seus problemas (ROSA, 2018, 

p. 294). 

 A literatura antuniana, ao abraçar os fragmentos de um passado que não 

pode ser esquecido e nem lembrado, cria uma tensão dialética entre o individual e o 

coletivo, entre as memórias privadas do autor empírico – inundadas de recordações 

de mortes, destruições em massa – e a de um grupo de indivíduos constantemente 
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atormentados e sofredores. Dentro desse contexto, é possível identificar a mesma 

sensação de comunicabilidade fracassada, o mesmo imobilismo cômodo e impositor 

em O Manual dos Inquisidores: 

 

O meu pai de mão aberta na nuca da filha do caseiro, uma adolescente 
descalça, suja, ruiva, suspensa das tetas das vacas acocorada num 
banquinho de pau, a filar-lhe o cachaço e a obrigá-la a dobrar-se para a 
manjedoura sem largar os baldes de leite, o meu pai outra vez escarlate a 
esmagar-lhe o umbigo nas nádegas, de cigarrilha acesa apontada às vigas 
do tecto sem que a filha do caseiro protestasse, sem que o caseiro 
protestasse, sem que ninguém protestasse ou imaginasse protestar, o meu 
pai tirando a mão da minha nuca e designando com desprezo a cozinha, os 
quartos das criadas, o pomar, a quinta inteira, o mundo 
– Faço tudo o que elas querem, mas nunca tiro o chapéu da cabeça para 
que se saiba quem é o patrão

89
. 

 

Valendo-se da história de grandes famílias portuguesas da época de 

Salazar, o autor traz à tona, nesse romance, as complexas relações pessoais e de 

poder experienciadas por trás dos grandes muros da casa de uma família 

latifundiária. No excerto acima, o relato feito por João, filho de Francisco – ministro 

de Salazar, expõe a tensão do poder, as atitudes de afirmação pelo viés do contexto 

ditatorial e a perpetuação de silenciamentos e terrores impostos a todas as 

personagens do romance. Em toda a narrativa, há uma proliferação de relatos e 

comentários que ora se desmentem, ora se completam, se caracterizando por um 

excesso de realidade que remete leitor e personagens a uma constante situação de 

passividade e desamparo. Nesse romance, que se abre para o espaço da História, 

da tragédia pessoal, do medo e da agonia, Lobo Antunes nos coloca, como assinala 

Victor J. Mendes (2003), perante a “questão da política da memória”, isto é, a um 

trabalho analítico profícuo da história, em que é permitido ao leitor analisar, por meio 

dos relatos apresentados, a aceitação de um certo tipo de comportamento das 

figuras-chave do século XX em Portugal. Ao confrontar memórias públicas e 

privadas (caso do estupro) em seu texto, o autor rompe com vozes silenciadas, 

recalcadas e esquecidas, colocando a nós, leitores, “na estranha condição 

involuntária de filhos de Francisco e filhos de Salazar” (MENDES, 2003, p. 73). 

Essa atitude do autor em desobstruir a História pelas vias do figurativo, 

deslocando o pensamento histórico para o presente e, portanto, permitindo 

questionamentos e a problematização dos legados de violência, vai ao encontro de 

algumas reflexões de Dominick LaCapra (2004), historiador norte-americano, 
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famoso pelos frequentes diálogos de seus textos com a literatura, filosofia, 

psicanálise – em especial sobre o trauma. LaCapra, que defende uma historiografia 

voltada para a psicanálise, uma espécie de meio do caminho entre a História e a 

memória, acredita que a ficção – sem rejeitar os documentos históricos –, permite o 

diálogo com o passado, um olhar autocrítico que pode levantar novos 

questionamentos a respeito da História e de nossa identidade. Nas palavras do 

historiador: 

 

Em especial no passado recente, a ficção explorou o traumático – incluindo 
a fragmentação, o vazio ou a anulação da experiência – levantando novos 
questionamentos sobre as possíveis formas de expressão da experiência do 
trauma. Ela [a ficção] também pode explorar, de maneira singular, 
reveladora e perturbadora, o entendimento dos aspectos afetivos e 
emocionais da experiência traumática

90
. (LACAPRA, 2004, p. 132 – 

tradução nossa) 

 

 A ficção não exige veracidade dos fatos, não impõe à escrita do trauma 

construções ordenadas, contenção dos excessos, enredos sublimes ou felizes. Na 

visão de LaCapra (2001), a ficção pode ser tomada como um working through 

(durcharbeiten), ou perlaboração, que, em termos psicanalíticos, significa trabalhar-

se através de alguma tarefa (ROUDINESCO; PLON, 1996, p. 174), isto é, produzir 

sentidos, interpretações e significados à memória traumática e, assim, superar a 

compulsão à repetição. Nestes termos, entendemos que o working through através 

da ficção, por promover um entroncamento do passado no presente, pode criar um 

deslocamento empático, um espaço de debate e reflexão onde o outro não é visto 

com olhos de piedade ou condescendência, mas como um sujeito que precisa ser 

reconhecido e respeitado como outro – testemunha do sofrimento comum à 

humanidade (LACAPRA, 2001, p. 212).  

Para LaCapra, o traumatizado, enquanto escreve, pode alcançar a distância 

crítica necessária entre o passado, presente e futuro, e compreender, ainda que não 

consiga se separar de seu passado desolador e avassalador, que sua existência no 

presente é diferente da violência pretérita (LACAPRA, 2001, p. 144). Por conseguir 

dialogar com sensibilidades inacessíveis aos olhares documentais, o fazer literário 

como ato perlaborativo, não implica, entretanto, uma cura absoluta do trauma ou 
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uma transcendência do passado, mas em um trabalho sem fim, dedicado a incitar, a 

todo aquele que lê, incluindo o historiador, a pensar em novas formas de leitura do 

mundo, ou, como afirma Lyotard, "a pensar no que, do acontecimento e do sentido 

do acontecimento, nos é escondido de forma constitutiva" (LYOTARD, 1997, p. 35). 

Dito de outro modo, o working through pelas vias do literário, ao impor a 

(auto)reflexividade e a “necessidade de se „trabalhar‟ o passado, pois as nossas 

identidades dependem disso” (SELIGMANN-SILVA, 2000, p. 83-84), confere ao 

sujeito a possibilidade de tornar-se um agente ético e político, uma testemunha 

capaz de trabalhar para mudar as causas e os efeitos do trauma.  

Os ecos de um passado duro, principalmente os relacionados à guerra, 

certamente, assolaram Lobo Antunes e influenciaram sua escrita. Entretanto, suas 

narrativas não se limitam apenas ao horror de um evento único, mas a uma sina de 

rememoração, de reescritas de traumas, de dilemas individuais e coletivos que 

buscam costurar e organizar um passado desconexo, interpretar o silenciamento e a 

aceitação de violências cotidianas do presente. A esse ponto, seria possível dizer 

que as vozes na constelação ficcional do autor, devastadas pelas explosões de 

bombas e de inúmeras mortes, marcadas pela aceitação de relações opressivas, se 

apresentam, então, como testemunhas do “trauma massivo, individual e coletivo, de 

uma perda catastrófica e de um destino desastroso [de identidades]” (FELMAN, 

2000, p.37). 

Não há como negar que muitos são os traumas que infligiram e continuam a 

se impor sobre várias gerações, principalmente àqueles considerados vulneráveis: 

roubos, estupros, tortura, abusos, explosões, conflitos étnicos, acidentes causados 

por condições precárias e perigosas de trabalho. E a literatura antuniana, na fala de 

D‟Angelo (2014, p. 32), se apresenta, nesse sentido, como a narração dessa 

neurose irremediável, que perpassa pelas catástrofes e sofrimentos cotidianos, por 

aquilo que se passa no mais profundo da alma, não fora, e que, nem mesmo o 

constante recordar, é suficiente para curar as marcas indeléveis do trauma. O 

processo material do ato de escrever, por trazer o registro detalhado e reflexivo e, 

principalmente, consciente do sofrimento, permite o acesso a uma verdade 

inconsciente, particular, outrora desconhecida pelo próprio sujeito. Nesse contexto, 

apontamos para a crescente importância conferida às mulheres nos romances 

antunianos e às referências constantes que o autor faz à subjugação do feminino 
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pelo masculino. Através de narradoras como Cristina, em Comissão das Lágrimas91 

– vigésimo terceiro romance do autor –, temos acesso à história política de uma 

Angola pós-independência, e à memória cinzenta dessa narradora – povoada por 

vozes que torturam, de choros mudos que se deslocam e dialogam no silêncio da 

palavra, e que exigem, incansavelmente, os olhos e os ouvidos do leitor: 

 

as unhas cresciam-me contra as palmas primeiro e na carne depois e as 
entranhas vazias, fomos nós que morremos ou são todos os outros, o que 
te contam as árvores, Cristina, o que te contam as coisas, o que existe entre 
vocês que me escapa, [...] eu desprezada, tiro as plumas do baú, coloco-as 
na cabeça e torno a guardá-las logo, eu desprezada, o meu tio a apertar-me 
o braço 
– Chega aqui Alice 
num valado de perdizes, se ao menos me dissessem como se consegue 
chorar, as asas iam e vinham de mistura com os guinchos das crias, faço o 
que lhe apetecer, não me rasgue, senhor, se os militares a matarem não só 
as pessoas, as ondas, quem julga que o mar não morre engana-se, fica de 
bruços na areia a deixar de fitar-nos, fico de bruços no valado e o meu tio 
– Levanta-te 
se eu pegar na caçadeira ele uma perdiz, coitado, as penas da camisa, as 
penas do colete [...]

92
 

 

Com um olhar inquieto e um discurso confuso de recordações, Cristina, aos 

quarenta anos e internada em uma clínica psiquiátrica, mistura as vozes ditadas 

pelas folhas e coisas, ouve pessoas em sua cabeça “a discorrerem sem pausas”93 

enquanto caminha pelo passado, por imagens dolorosas, pelas sensações de horror 

e brutalidades que ela, sua família e ex-colonos foram obrigados a partilhar. A 

verdade, como observa Didi-Huberman (2017, p. 117), “não é dita com palavras, [...] 

mas com frases”, com discursos em (re)construção que buscam ascender ao 

inaudito, ao obscuro que o olhar documental rejeita. Numa narrativa que avança e 

recua em meio a uma interação de vozes diversas, sentimentos como a vergonha, o 

medo e a desagregação flutuam numa perpétua intenção de serem expressos. 

Como evidencia Cid Ottoni Bylaardt (2015, p. 106) a propósito do romance:  

 

Certas imagens, ainda que não possam servir como documentos, atuam 
como enunciação, e quanto mais a enunciação se afirma do enunciado, 
mais nos aproximamos da obra de arte, que garante sua potência de dizer. 
O que resta, por exemplo, da Comissão das Lágrimas (ou de Auschwitz) 
está no limite entre os que pereceram e os que se salvaram, é uma lacuna. 
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 O título do romance remete à comissão criada, entre 1977 e 1979, pelo MPLA (Movimento Popular 
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perseguir, torturar e matar, sem julgamento, os opositores ao regime de Agostinho Neto. 
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Cristina, rodeada por várias vozes sobre um mesmo relato – não é, porém, 

aquela que foi vítima de um fato, ou evento singular, mas alguém que testemunhou 

uma verdade e que, através dela, gera um enunciado, “a verdade, por meio do 

processo discursivo do testemunho” (FELMAN, 2000, p. 28). Através da polifonia 

angustiante de psiquismos, de recordações violentas, de percepção e captação de 

sensações não filtradas pelo raciocínio, os romances antunianos parecem sempre 

apontar, em níveis de linguagem, enredo e imagem, para a reiteração de delírios, do 

caos e de profundas tristezas e incomunicabilidade.  

Em várias narrativas do autor, não faltam vozes a narrarem, através de um 

choro mudo, a memória torturante de um passado não superado; almas que 

radiografam o mundo circundante e tudo que “está embaixo: as primeiras coisas a 

serem vistas, as coisas que temos „debaixo do nariz‟ (DIDI-HUBERMAN, 2017 p. 

28), as coisas chãs”, e aquelas que se encontram quase soterradas – as 

estilhaçadas pela história e que exigem do leitor um caminhar curvado, olhos e 

ouvidos atentos – capazes de enxergar as sombras de recordações e escutar as 

“bocas das folhas”94. 
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 Ibidem, p. 145. 



    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  CAPÍTULO II  

 

 

                 “Onde é que dói na minha vida, 

                  para que eu me sinta tão mal? 

                 quem foi que me deixou ferida 

                 de ferimento tão mortal?” 

 

(Cecília Meireles – Viagem) 
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A DOENÇA EM QUE A VIDA SE TORNOU:  

VELHOS ECOS DE VELHOS TRAUMAS COTIDIANOS 

 

 

2.1 Tantas sombras nas pessoas 

 

Quando Freud escreveu, em 1929, seu ensaio O mal-estar na civilização, 

argumentou que boa parte do sofrimento humano advém de três fontes: a primeira 

seria de nossa incapacidade em obter total controle das forças da natureza; a 

segunda, estaria atrelada à nossa fragilidade física, por não conseguirmos conter a 

velhice, a degeneração celular dos tecidos e, principalmente, a morte; a terceira 

fonte e mais importante, a que provoca incalculáveis sensações de desprazer e 

desequilíbrio, seria as relações com os outros seres humanos, ou aquilo que 

chamamos civilização ou evolução cultural, que exige dos indivíduos a renúncia de 

seus instintos e impulsos em favor da ordem, da justiça e do bem-estar da 

comunidade. Eis, portanto, a implementação do sofrimento. Na medida em que a 

sociedade e seus legisladores, a fim de garantir a segurança coletiva, impõe 

sacrifícios não apenas à sexualidade, mas também ao pendor agressivo dos 

homens, as ações destes, em contrapartida, apontam para uma corrente contínua 

de buscas de satisfação e metas difíceis e quase impossíveis de serem alcançadas 

– a realização dos desejos apoiada na “ausência de dor e desprazer, e, por outro 

lado, a vivência de fortes prazeres” (FREUD, 2010, 21); ou seja, na prática, o que 

tomamos como finalidade da vida, é a ausência de melancolia e solidão, o constante 

tornar-se e manter-se absolutamente feliz; de modo que sempre estaremos 

inclinados a defender nossa “exigência de liberdade individual contra a vontade do 

grupo” (FREUD, 2010, p. 38). 

Dentro dessa configuração cultural instaurada, em que modernos e 

harmoniosos alicerces buscavam enterrar, radicalmente, construções originalmente 

históricas, transformando em resíduos o passado primevo (FREUD, 2010, p. 17), 

temos ainda uma ordem, em meio a várias outras destinadas a conter as 

(des)ordens da natureza humana, que fervilha incalculavelmente nas almas ditas 

civilizadas e que parece estar longe de virar nosso caldeirão de impulsos, uma 

exigência ideal que sobrecarrega e provoca demasiada turbulência e sofrimento ao 

espírito – “Ama teu próximo como a ti mesmo”. Partindo do mandamento 
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disseminado pelo cristianismo de que devemos congregar de um amor universal, 

Freud (2010, p. 47) observa que essa exigência – para além de uma convenção, a 

fim de ditar atitudes e leis que sejam capazes de diminuir a natureza violenta e a 

malevolência do homem para com outros humanos, em especial para aqueles que 

não partilham dos mesmos usos e costumes cultivados no interior de sua 

comunidade; ou de algum tipo de significação afetiva, afinal, “quando amo a outrem, 

este deve merecê-lo de algum modo” (FREUD, 2010, p. 47) –, cria 

descontentamentos, frustrações e conflitos insolúveis. Isto porque, embora a religião 

saiba responder à questão sobre a finalidade da vida, a conduta e o pendor dos 

homens à agressão, a utilizar o outro sexualmente contra sua vontade, a explorar 

seu trabalho sem a devida remuneração, a traçar estratégias para usurpar o 

patrimônio alheio e para humilhar, matar e torturar os de sua espécie, é algo que, 

por sentirmos em nós mesmos e por isso, justificadamente pressupormos nos 

demais, torna-se “fator que perturba nossa relação com o próximo e obriga a 

civilização a seus grandes dispêndios. Devido a essa hostilidade primária entre os 

homens, a sociedade é permanentemente ameaçada de desintegração” (FREUD, 

2010, p. 50). 

Segundo o psicanalista, a fim de nos mantermos em comunidade, negamos 

a realidade de que o ser humano deve incluir, entre seus dotes instintuais, “também 

um forte quinhão de agressividade” (FREUD, 2010, p. 49). Em sua carta para 

Einstein, intitulada “Por que a guerra?”, Freud articula que, desde o princípio, o 

homem, assim como outros animais, tende a resolver seus conflitos de interesses 

mediante o emprego da violência muscular, e tão logo conseguiu reforçar ou 

substituir sua força pelo uso de instrumentos e ferramentas, passou a considerar 

vencedor aquele que “possui as melhores armas ou as emprega mais habilmente” 

(FREUD, 2010, p. 239); portanto, a força e dominação sobre o outro ainda prevalece 

como manutenção e valoração do poder. Guiado por essa perspectiva, Freud 

observa que boa parte de nossa miséria – neuroses, angústias, obsessões – está 

relacionada à civilização, ou evolução cultural erguida por nós, que ao estabelecer 

mandamentos de conduta ideais e contrários à natureza humana original, provoca 

uma inconciliável desavença entre dois instintos primevos e conflituosos entre si, 

mas que são inerentes à condição biológica do homem: a erótica ou Eros – ligado ao 

afeto, à união e conservação da espécie –, e o instinto de agressão ou morte, 

também denominado de Tânatos – voltado à destruição e violência, manipulação e 
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crueldade. Em outras palavras, se reprimimos e silenciamos a satisfação de nossa 

natureza sexual e agressiva, pairamos num profundo mal-estar, mas se, em 

contrapartida, conduzimos a vida colocando o “gozo à frente da cautela”, 

contrariando a ordem instituída pelos detentores do poder (família, estado, religião), 

o castigo (advindo do social ou da própria consciência) e/ou a culpa (pela realização 

ou não do ato) tratar-se-á de prover nosso sofrimento. 

Fato curioso são as semelhanças encontradas entre as ideias de Freud e 

Baudelaire no que tange a essa natureza conflituosa das almas humanas. Como se 

antecipasse os estudos do psicanalista, o poeta, em seu famoso ensaio de 1863, O 

Pintor da vida moderna, já nos alertava para a letargia e indiferença ante a 

(re)avaliação do homem sobre si mesmo – meio sorridente, meio melancólico, que 

adentrava, a passos largos, a modernidade. Para Baudelaire (2010), a sociedade 

moderna estava sendo fundida sob uma complexa teia de ideais a respeito do belo, 

de uma falsa concepção de moral e por uma cegueira a respeito da natureza 

humana original – a de que o homem é compelido a dormir, a beber, a comer e a se 

proteger das intempéries atmosféricas, tal como qualquer outro animal. Assim, 

predadores que somos, ainda que racionais e dotados de rituais e hábitos próprios, 

também carregamos fantasmas irreprimíveis e grosseiros; pois que há sempre uma 

voz que emerge das profundezas de nosso ser e nos instiga, em meio a explosões 

de raiva, a marchar para a aniquilação de inimigos – criados pelo nosso desejo de 

destruição –; ou a querer devorá-los, ou sequestrá-los e torturá-los; mesmo que 

tenhamos nos civilizado e “saído da ordem das necessidades e das precisões, para 

entrar na do luxo e dos prazeres, vemos que a natureza não pode aconselhar senão 

o crime. É essa infalível natureza que criou o parricídio e a antropofagia, e mil outras 

abominações” (BAUDELAIRE, 2010, p. 71).  

O que ambos os discursos, psicanalítico e literário, parecem concordar, é 

que crimes monstruosos, perseguições, intolerâncias, fabricações cotidianas de 

cadáveres, aquilo que consideramos abominações, se fazem sem esforços, 

naturalmente e por fatalidade, nas veias da humanidade animalizada 

(BAUDELAIRE, 2010, p. 71). São muitas as evidências das atrocidades que o ser 

humano, em nome da ordem, da segurança territorial, do lucro, e claro, de Deus, foi 

capaz de realizar – inquisições (com incontáveis corpos decapitados, torturados, 

queimados, dilacerados), grandes invasões e usurpação territorial, duas Guerras 

Mundiais (com extermínios cruéis em massa de milhões de pessoas), além de 



73 

 

 

guerras civis e coloniais, ditaduras e mais uma série de conflitos externos e internos 

nas mais variadas camadas da sociedade. Como foi alto o preço por todos os 

privilégios e adereços do homem – “Quanto sangue e quanto horror há no fundo de 

todas „as coisas boas‟!...” (NIETZSCHE, 1998, p. 52). Embora o passado dos 

homens pareça, assim como antigas construções, ter sido demolido, reformado por 

adereços e pela religião, suas interferências destruidoras, que sempre estiveram 

alinhadas às suas necessidades de evolução e progresso, ao seu desejo de 

onipotência, tornam presentes e constantes certos sentimentos primitivos.  

Todas as sociedades, em todas as épocas, produzem e têm enraizadas, 

variadas formas de violência. O que muda são as estratégias elaboradas pelos 

legisladores para manterem o capital, e garantirem suas autoridades sob o pretexto 

da perpetuação da ordem e bem-estar coletivo. A isso se ajusta bem as 

observações de Walter Benjamin (2015), que, sob as lentes de Freud, do marxismo 

e da poesia de Baudelaire, delineou a vertiginosa magnitude e a obscura hostilidade 

que estavam irrompendo ostensivamente pela sociedade do século XX. Benjamin 

analisa as contradições perturbadoras de uma modernidade assentada em 

catástrofes e destruições – enquanto as indústrias proviam o progresso, seduzindo 

as pessoas com aparelhagens variadas e produtos cada vez mais necessários ao 

estilo de vida burguês, a demolição “estratégica” de bairros inteiros em Paris, sob o 

pretexto da estetização urbana consoante a expansão da rede ferroviária, passou a 

sufocar e a encurralar as classes populares em velhas e estreitas vielas, em bairros 

insalubres onde a miséria ganhou força e prosperou. A nova organização social, 

ausente de heróis, mas inebriada pela “divindade da indústria”, fez do dinheiro seu 

objeto de desejo e apreciação; tornou a posse de canhões mais prazerosa do que a 

manteiga (BENJAMIN, 2015, p. 240), e jogou o sujeito para fora de suas 

experiências, num estilo de vida em que a dignidade só podia ser outorgada pelo 

quantitativo.  

O sujeito, que outrora no trabalho artesanal ouvia e transmitia histórias, suas 

e as relatadas por outros, “incorporando, por sua vez, o narrado à experiência dos 

seus ouvintes” (BENJAMIN, 2012, p. 217), tornou-se um ser autômato, adestrado e 

coisificado pela mecanização e pelo bombardeio de informações vindas da 

imprensa. Nesse contexto, em que os ouvintes de histórias são substituídos por 

multidões assalariadas, transeuntes que precisam, rapidamente, chegar às fábricas 

para desempenhar trabalhos vazios de conteúdo, a experiência é liquidada, o olhar 
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fechado e o tempo enregelado. Através de uma cadeia de reflexões, Benjamin 

(2015, p. 66) coloca a modernidade “sob o signo do suicídio” e do choque. O homem 

moderno, que já não tem mais o chão sob seus pés, assustado com o futuro sombrio 

que lhe deforma o horizonte, mata-se ou torna-se transeunte descontente, que 

“exposto aos empurrões das pessoas apressadas que correm em todas as direções 

[...], cotidianamente empurrado pelas notícias dos jornais e do rádio” (BENJAMIN, 

2015, p. 113), adaptado à automatização fabril, só consegue se exprimir de forma 

automática e em constante reação aos choques.  

Baseando-se nas ideias de Freud (em Além do princípio de prazer, 1920) 

sobre o trauma e a ruptura do escudo protetor da psique, Benjamin observa que o 

choque na cultura moderna é fator onipresente e uma nova forma de provocar 

experiência sensacional (externa) nas massas urbanas. Essa experiência, 

presentificada pelas marcas do capitalismo – espaços arquitetônicos, objetos 

culturais, revoluções tecnológicas, multidão –, pela exploração desumana do 

homem, por uma cultura da mercadoria, em que tudo é transitório e acelerado, 

constitui-se “menos a partir de dados isolados rigorosamente fixados na memória, e 

mais a partir de dados acumulados, muitas vezes não conscientes, que afluem à 

memória (BENJAMIN, 2015, p. 95). Em outras palavras, por estar inserido num 

contexto em que a contemplação e a narração foram abolidas, o sujeito, que precisa 

adaptar seu sistema sensorial aos movimentos das máquinas, se orientar 

rapidamente nos sinais de trânsito, nos pontos de cruzamento e na multidão, 

movendo-se através de vários choques nervosos, como descargas de uma bateria 

(BENJAMIN, 2015, p. 111), torna-se privado de experiência e memória. Esse 

indivíduo, uniformizado, treinado sensorialmente e privado de experiência, só pode 

agir condicionado por reflexos e por isso, “sente-se como se estivesse sido expulso 

do calendário. [...] Parece-se com as pobres almas que andam de um lado para o 

outro, mas não têm história” (BENJAMIN, 2015, p. 114).  

Nesse sentido, Ann Cvetkovich (2003) observa que o choque traumático se 

torna um registro resultante da vivência na sociedade industrializada – uma 

experiência local de choque que registra a experiência mais difusa da vida social95. 

Chamando a atenção para a representação sensacional da experiência capitalista, a 
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 No original: “Traumatic shock becomes a register of the effects of living within industrialized society 
– a local experience of shock that registers the more diffuse experience of social life” (CVETKOVICH, 
2003, p. 41). 
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pesquisadora argumenta que é preciso ampliar a noção de choque e de sensação 

elencada nos estudos de Benjamin, pois além de refletirem as mudanças nos modos 

de produção econômica, essa ideia revela que o trauma pode ser o sinal ou sintoma 

de um problema sistêmico amplo, o resultado de uma violência sistêmica de tradição 

contínua na natureza do mercado capitalista.  

Partindo dessa análise, é fácil notar que essa tradição de violência, se 

estende, como demonstra Zygmunt Bauman (1998), para o contemporâneo, ou seja, 

para a sociedade pós-moderna. O estado, responsável pela segurança dos sujeitos, 

ao conferir total liberdade ao capital em detrimento da defensoria da comunidade, 

deixou os indivíduos (pessoas sem poder) à deriva e experimentando o mundo como 

uma armadilha, encarcerados num território em que não há nenhuma saída para 

eles, enquanto outros (com poder) podem entrar ou sair à vontade (BAUMAN, 1998, 

p. 41). Dentro desse território pós-moderno, os inimigos são os medos reprimidos e 

circundantes que permeiam a vida diária e a “normalidade” das pessoas. No entanto, 

a fim de tornar a realidade diária suportável, Bauman (1998, p. 53) esclarece que 

esses medos, na intenção de serem dominados, criam um inimigo tangível com que 

se possa lutar, lutar até sob a esperança de vencer; porque, como comenta Freud 

(2010, p. 51) – sempre “é possível ligar um grande número de pessoas pelo amor, 

desde que restem outras para que se exteriorize a agressividade”. 

Nessa nova (des)ordem pós-moderna, as equipes e o coletivo são elásticos, 

formados mediante conveniências e necessidades do mercado. E, como resultado, 

ao menor sinal de ausência da moeda corrente, a liberdade e segurança 

conquistadas são rapidamente dissolvidas, pois que liberdade, na cidade pós-

moderna, é uma “relação – uma relação de poder”; e nessa relação, o poder está 

ligado àqueles que possuem as habilidades e os recursos materiais requeridos ao 

domínio e à posse – mais do que qualquer outra coisa, de outra pessoa (BAUMAN, 

1998, p. 39-40). Dentro desse território, os indivíduos precisam, constantemente, 

construírem-se e adaptarem-se às novas pessoas, coisas, situações que, tal como 

os instantâneos de uma fotografia, aparecem, entram e saem de suas vidas tão 

rapidamente quanto os flashes em seus smartphones. Com isso, a produção de 

identidades, outrora construídas pela tradição, através de relações permanentes e 

duradouras, em que a experiência e a memória desempenhavam fortemente seus 

papéis, são produzidas, como indica Birman (2017, p. 27), “por um complexo 

processo de escolhas, aderências e adesões”, outorgando ao sujeito a 
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responsabilidade de constituir-se “inapelavelmente com os seus próprios meios”. À 

medida em que são lançadas para o abismo do desamparo, as pessoas, em 

diferentes graus, ante a intensa necessidade de terem uma identidade resistente e 

ancorada, encorajadas pela mídia, redes sociais e diversos meios de comunicação, 

buscam um padrão, um itinerário de vida onde seja possível aliviar o fardo das 

incertezas e da auto-obliteração. Na tentativa de prover um sentido a esse embate 

conflituoso – entre os indivíduos e as instâncias exteriores –, a angústia, instaurada 

pelos problemas de identidade, promove uma certa disposição do sujeito “para se 

preocupar com toda coisa „estranha‟ – sobre a qual a angústia possa concentrar-se 

e, ao concentrar, dar-lhe sentido” (BAUMAN, 1998, p. 38). Assim, como não é 

possível a alguém medir sua própria liberdade em termos absolutos, devendo esta, 

portanto, ser medida relativamente e de maneira comparada com a capacidade de 

outra pessoa em consegui-la a seu modo (BAUMAN, 1998, p. 40), os estranhos, ou 

vulneráveis, ou minorias – aqueles que não conseguem controlar suas vidas em 

virtude da falta de poder; uma vez que carregam a heresia do descontentamento 

com o servilismo, a insatisfação em trazer crianças ao mundo, a inclinação em 

demolir os muros da normalidade sexual, a cor da conspiração revolucionária, são 

mantidos à parte; e, sob o pretexto do pecado original, da avaria na unidade familiar 

e da criminalidade e delinquência, ou seja, daquilo que é capaz de (des)orientar, são 

entregues ao ódio e à condenação. 

Dessa forma, se, para Freud, em 1930, o mal-estar estava relacionado à 

impossibilidade de os seres humanos expressarem sua liberdade de agir sobre seus 

impulsos eróticos e agressivos; e em 1939, Walter Benjamin desenvolve sua “teoria 

do choque”, enfatizando que o sujeito tem sua experiência degrada, a memória 

esvaziada em virtude da intensificação das sensações e dos choques produzidos, 

cotidianamente, quando de sua imersão nas fábricas e na multidão urbana; na 

contemporaneidade estamos, como pontua Karl Erick Schøllhammer (2011, p. 115), 

numa cultura de “interiorização do impacto, em que fica difícil discernir o exterior e o 

interior, a percepção e a fantasia, o físico e o psíquico e, até mesmo, a causa e o 

efeito”. Nessa encruzilhada, em que os laços sociais são elásticos e rompidos com 

facilidade, em que o prazer e poder são buscados a qualquer custo, o sofrimento 

traumático torna-se coletivo e muitas vezes imperceptível, pois que se desdobra em 

novas modalidades – pode ser caracterizado não apenas por rasgões excessivos, 

arroubo de sentimentos e hiperestimulação, mas também por uma certa dormência, 
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ausência ou entorpecimento dos sentimentos (CVETKOVICH, 2003, p. 41); e, desse 

modo, as marcas traumáticas podem estar presentes tanto nas situações cotidianas, 

quanto em eventos singulares, fato que (re)organiza nossa ideia de catástrofe – 

tornando-se esta um contínuo de monstruosidades invisíveis, latentes e diárias. 

Com efeito, Cvetkovich (2003), somando-se às ideias de Brown (1995) e 

Root (1992), já elencadas por nós no capítulo anterior, afirma que o trauma precisa 

ser reconhecido e lido como um discurso de enraizamento histórico que inclui não 

somente fenômenos históricos como as Guerras Mundiais, Holocausto, Vietnã, 

terrorismos e abusos infantis, mas também os discursos feministas sobre violência 

sexual, migrações, ativismos queer e outros que compõem arquivos de memórias 

traumáticas – passados dolorosos demais para lembrar, mas que, devido à 

“memória emocional”, são impossíveis de esquecer. Em vez de ser tratado e 

investigado apenas pelas lentes do discurso médico, o trauma deve ser lido de 

forma interdisciplinar, analisado como um discurso social e cultural que emerge em 

resposta às necessidades de lidar com as consequências psíquicas de eventos 

históricos96 (CVETKOVICH, 2003, p. 24).  

Toda essa necessidade de pensar o trauma a partir de estudos 

interdisciplinares pode soar óbvio, quando, após os genocídios da Segunda Guerra 

Mundial, à luz das produções literárias da época, encontramos novas formas de 

“acesso direto ao „real‟” (SELIGMANN-SILVA, 2000, p. 85), de representação de 

uma realidade movida a catástrofes. Através de discursos febris, os escritores, tais 

como os arquivistas, buscavam recuperar um certo mal que foi perdido, mantido em 

segredo, mas que, por ter sido testemunhado, voltava sempre em forma de culpa e 

agressão, de uma ausência de forma e definição. Como consequência, o 

testemunho, que só pode ser narrado pelas vias da figuração e comparação, 

trazendo fragmentos de memórias oprimidas e não compreendidas, “se tornou uma 

modalidade crucial de nossa relação com os acontecimentos de nosso tempo” 

(FELMAN, 2000, p. 17), e, como já vimos, o meio de acesso à verdade perdida. 

Essa verdade, “tentativa de dar forma e limites ao infinito” (SELIGMANN-SILVA, 

2000, p. 97), trazida à tona através de linguagens áridas e imagens literais em sua 

essência, influenciou o que denominamos hoje de Literatura de testemunho. 
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 No original: “I treat trauma instead as a social and cultural discourse that emerges in response to 
the demands of grappling with the psychic consequences of historical events” (CVETKOVICH, 2003, 
p. 24). 
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Através da literatura de testemunho, podemos conhecer autores como Paul 

Celan, Primo Levi, Antelme, Anne Frank, Bernardo Kucinski; alguns outrora aludidos 

nesse estudo e que, para além de relatos biográficos sobre autoritarismo, trauma e 

violência, tinham a missão de narrar e descrever verdades inconvenientes, de nos 

lembrar, por meio de uma linguagem em excesso (de realidades), os 

acontecimentos dolorosos que fazem parte de uma memória coletiva. Esses 

testemunhos, oriundos dos fragmentos e restos de memórias daqueles que 

experienciaram o horror dos campos nazistas ou eventos-limite, como genocídios 

indígenas, abusos em ditaduras, massacres racistas, buscam, como define Jeanne 

Marie, transmitir a estética do irrepresentável, um sublime indizível e paradoxal, 

capaz de designar “cinzas, cabelos sem cabeça, dentes arrancados, sangue e 

excrementos” (GAGNEBIN, 2000, p. 107), ou seja, aquilo que é irrepresentável, mas 

que tem de ser transmitido. Nesse sentido, a escrita de caráter testemunhal, por 

meio de uma linguagem comprometida aos recursos estilísticos, à construção de 

sentidos, pode resgatar o real traumático e, retomando LaCapra, (2001, p. 212), 

perlaborá-lo. 

Cumpre destacar, entretanto, que a literatura de testemunho tem como 

objetos de análise obras que tentam traduzir o choque experienciado por 

sobreviventes de catástrofes (geralmente homens, brancos e quase sempre 

heterossexuais); revistas de textos que buscam a simbolização do “real”, de uma 

ferida que não se fecha e que, por isso, continua a voltar e a se repetir – “o acaso 

que surge com a face da morte e do inimaginável” (SELIGMANN-SILVA, 2003, p. 

49). Nesse gênero, as narrativas assumem um caráter ético, uma vez que tratam de 

situações de intensidades inauditas anunciadas por um mártir (testemunha) e 

superstes (sobrevivente de uma provação) verdadeiro, que tenta, a posteriori, 

resgatar o que existe de mais terrível no “real” (SELIGMANN-SILVA, 2003, p. 374) e, 

assim, compreendê-lo e apresentá-lo para que leve a ações.  

Mas, e quando o sujeito-escritor, especificamente António Lobo Antunes, 

impõe-se a um duplo papel – narrar seu trauma a partir de performances 

autobiográficas97, ou de “verdades-fictícias”, e também contar as experiências de 
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 Em sintonia com nossas reflexões a respeito da performance do autor, Diana Navas afirma que 
“em termos de autorrepresentação, podemos dizer que a personagem-autor António Lobo Antunes 
permite ser identificada como a construção de uma imagem de Lobo Antunes graças à associação 
entre os aspectos textuais e informações acerca do autor, as quais são (re)conhecidas pelos leitores 
que frequentam o conjunto da obra antuniana" (NAVAS, 2016, p. 161). 
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outrem, seres comuns realizando atividades simples e corriqueiras, mas que 

carregam traumas recorrentes, visíveis e invisíveis que se manifestam em 

decorrência de experiências cotidianas de violências estrutural, sistêmica e 

doméstica? Por tratar-se de ficções que representam, através da linguagem, 

imagem e/ou enredo, formas insidiosas de trauma, de narrativas que não trazem 

identidade onomástica entre seu autor, narrador e personagem, mas histórias e 

vozes de vítimas silenciosas, muitas vezes esquecidas pelos estudos de trauma, 

poderíamos, ainda assim, afirmar que são condizentes às definições do que 

conhecemos, até agora, como literatura de testemunho?  

 

2.2 No fundo de um poço interminável e escuro, velhas vozes apenas 

 

Sobre os questionamentos realizados no tópico anterior, preferimos dizer 

que, quando se trata de António Lobo Antunes, é sempre melhor ficarmos no meio 

da estrada. Explicamos. Por não ser um escritor sutil ou simples, e ainda que certos 

caminhos estejam sulcados, buscaremos evitar extremos e esboçar alguns possíveis 

argumentos face a complexidade de suas narrativas. 

Nas obras antunianas, podemos notar que o autor, dono de uma memória de 

elefante, assume a função de flâneur e trapeiro, colecionando sensações, feridas e 

experiências dolorosas de outros “como ele que vivem a vida real e falam a língua 

real” (WOOLF, 2014, p. 139). Seus livros estão cheios de pessoas que, de alguma 

maneira, nos recordam alguém (a nós mesmos ou a outrem) e de situações que, se 

não as vivenciamos, certamente, já foram sussurradas em nossos ouvidos. Sobre 

este tópico, Lobo Antunes (apud ARNAUT, 2008, p. 151) afirma em entrevista que 

sempre parte de um “cenário sólido” para compor seus livros, sendo a “casca” as 

pessoas, as ruas, as casas que ele conhece e depois de se ter fixado nesse “real”, 

veste-se dele por dentro e por fora da maneira que lhe aprouver. Contudo, seu 

trabalho faz questão de comunicar serem os personagens também autores 

construídos de palavras, papel e tinta – arquitetados discursivamente no e pelos 

textos; o que estamos a ler ao abrirmos o livro, e aqueles que nos vão construindo 

enquanto dão forma à(s) história(s) que nos manipula(m).  

Mas não é difícil perceber outrossim que são também vozes; ecos de seres 

malfadados, desprovidos de características físicas, ou, conforme nos indica Arnaut 

(2012, p. 22), de “pessoas singularmente comuns (e não superiores), por vezes 
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pessoas singularmente grotescas e/ou sórdidas [...] ou cómicas, ensombradas pela 

incapacidade de fugir a presentes sem futuro ou passados sem presente”. Em Que 

Farei Quando Tudo Arde? (2008), por exemplo – décimo quinto romance de Lobo 

Antunes –, o autor assegura-nos: “Quis escrever um livro sobre a identidade, 

fazendo várias interrogações que se colocam de um modo especial num travesti. 

Esta é uma questão recorrente nos meus romances. Passamos a vida a fazer 

perguntas. E vamos morrer sem saber as respostas” (ANTUNES apud ARNAUT, 

2008, p. 364). Ainda que não tenhamos a pretensão de analisar profundamente esse 

romance, pois não compõe nosso corpus, acreditamos ser de suma importância 

cotejar essa narrativa com os caminhos que aqui temos apresentado, já que ela 

encena um duplo movimento – as performances de gêneros sexuais e textuais, e os 

efeitos negativos de experiências incomensuráveis.  

Nesse longo romance de mais de seiscentas páginas, segmentado por trinta 

e dois capítulos, os quais não possuem numeração, sendo denominados apenas por 

“capítulo”, somos apresentados à tríade Paulo, Carlos e Judite, mas também a 

outros personagens secundários que flutuam e se entrecruzam pelas histórias uns 

dos outros, buscando alterar as versões do discurso. O livro, como seu autor 

prenuncia é, de fato, sobre a identidade, mas como em suas narrativas “não existem 

sentidos exclusivos nem conclusões definidas”98, também este poderia ser sobre a 

dispersão de si, ou quem sabe, do sofrimento que se instala dentro de nós “por uma 

espécie de isolamento essencial”99. O fato é que não podemos afirmar ao certo, já 

que o próprio narrador, por acreditar estar sonhando e “desinteressado de episódios 

que sabia falsos”100, nos assegura que estes não merecem a pena. Entretanto, 

sucede que no fundo, esses episódios (desmerecedores da pena), normalmente por 

terem sido forjados sob uma teia complexa de horrores invisíveis e privados, são os 

que mais “se desfazem no chão”101, e por isso, aqueles que devemos trazer à tona. 

Assim, com a certeza de que sonhou um sonho “ontem ou anteontem” e 

ainda não sabendo se está acordado, Paulo tenta escrever a história de sua vida. 

Como se buscasse “cicatrizar uma dor abrindo outra”102, com seus dedos a 
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 Segundo livro de crónicas, p. 110. 
99

 Terceiro livro de crónicas, p. 134. 
100

 Que farei quando tudo arde?, p. 13. 
101

 Ibidem, p. 448. 
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 Ibidem, p. 453. 
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amassarem o “vazio intrigados” e polegares que desenham “frases a canivete”103 – 

incapazes de sentir; somos guiados por corredores escuros onde a humilhação, a 

tortura e a violência, o desprezo, o isolamento individual, o preconceito, buscam 

apagar as vozes que não “se entendem com o tempo”104. Num vai e vem temporal, 

as lembranças se embrulham ao presente da enunciação e vamos descobrindo, 

pelos olhos do narrador principal, ou melhor, pela escrita de Paulo Antunes Lima105, 

que ora se autonomeia António (assim como o autor), ora anseia por ser 

reconhecido como Paulo Antunes, que o livro à nossa frente está sendo escrito pelo 

protagonista: um redator de jornal viciado em heroína, e filho de Carlos (“um palhaço 

com plumas e lantejoulas e cabeleira postiça”)106 com Judite, uma ex-professora 

primária, alcoólatra, que se prostitui em troca de bebidas e algumas moedas: 

 

Não se trata de vontade de escrever, já basta o que me obrigam a 
escrever no emprego para ter paciência de gastar os serões a matar a 
cabeça com uma caneta e um caderno, mas é a única forma que tenho de 
tentar encontrar-vos [...]  

de maneira a libertar um ângulo da mesa, e então soltar os cães das 
palavras na esperança que algumas delas, vibrando a cauda de uma 
consoante alegre, vos descubra vivos  

como se pudessem estar vivos  
sob os escombros de anos e anos e tanto entulho de recriminações, 

zangas, gencianas, na esperança que alguma delas principie a esgravatar 
os fragmentos de caliça do passado que eu imaginava em descanso para 
sempre e nisto mais palavras agruparem-se, agitadas, contentes, 
desprendendo-se da trela do aparo, eu a aproximar o nariz do papel 
buscando-vos submersas nas linhas, uma vozita débil  

– Paulo que penso reconhecer apesar dos caprichos da memória que 
distorce e apaga

107
 

 

Nessa aparente (des)organização da realidade (do texto e da vida), Paulo 

começa a tornar suas, as lágrimas que dantes não lhe pertenciam, a correr atrás de 

um “rastro de frases apressadas pelo caderno”, a trazer “à tona episódios e pessoas 

que sepultam de novo”108, fantasmas transeuntes que anseiam por serem ouvidos. 

Ao escolhermos, juntamente com Paulo, seguir esses rastros, ou trapos de 

memórias, esbarramos em travestis como Carlos-Soraia, que por ousar empreender 

uma versão diferente da (hetero)normatividade, são arremessados ao escuro e ao 

absurdo da opressão; em mulheres como Judite, que quando criança fora abusada 

                                                           
103

 Ibidem, p. 22-31. 
104

 Ibidem, p. 34. 
105

 Ibidem, p. 73. 
106

 Ibidem, p. 17. 
107

 Ibidem, p. 449-450. 
108

 Ibidem, p. 450-451. 



82 

 

 

pelo pai e vive uma vida sem sentido e vazia; por não conseguir lidar com a rejeição 

do ex-marido, com o amor fraternal que este lhe devota, e com os escombros de 

uma família que nunca existiu, a não ser em seu plano ideal, se entrega à 

decadência física, moral e psíquica ao deixar-se consumir pelo álcool e sexualidade 

descontrolada, se tornando objeto de vários homens ou “cachorros”, como são 

denominados pelo narrador – “os cachorros à tua volta farejando-te, mordendo-se, 

entrando-nos em casa com um quartilho de vinho ou umas notas na mão”109; e 

compartilhamos das dolorosas experiências de dependentes químicos como o 

próprio Paulo, testemunha, desde a infância, dos vários abusos morais e sexuais 

sofridos por seus pais e que passa a vida a proferir incertezas de sentimentos, 

rejeições, confusões, saudades e melancolias que só as drogas podem anestesiar – 

“Eu a mudar a agulha da seringa [...] não consigo sofrer, consigo quebrar os pires e 

repetir a tabuada dos sete, não consigo sofrer”110 –, ou a escrita (re)modelar, já que 

esta pode “modificar as tardes com as mãos”111, dissolver as indiferenças e através 

“de adjectivos na direcção de uma sombra”112, alcançar a dominação do real 

traumático, que se aglutina no interior desses seres e os reduzem, penosamente, à 

condição de coisa. 

Tudo transborda pelas mãos desse narrador disperso e confuso, e o 

romance, acocorado nas incertezas, na solidificação de sofrimentos, atrocidades 

cotidianas, remorsos e feridas, torna-se um discurso de soluços que coloca em 

evidência a complexidade das relações e, principalmente, da assimilação ou 

(re)significação de si mesmo. O drama familiar como configuração temática, 

característica comum nos textos antunianos, concentra-se nessa narrativa pelas 

margens, e entram com força para uma leitura sensível sobre a vida e morte de 

Carlos, de seu impulso em se libertar de mentiras incômodas como a da 

heterossexualidade, da felicidade de um emprego respeitável como relojoeiro e da 

benção de uma família com Judite. Como o preço a pagar por tentar viver os sonhos 

de ser cantora e de transitar entre dois gêneros (o feminino e o masculino) é a 

desordem e a pobreza, a exclusão e a humilhação – “como se eu tivesse casa, 

como se houvesse uma casa”113, Carlos, “embora não recomende esta existência de 
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miséria a ninguém”, atravessa Lisboa e, “entre a vergonha e o desafio, de barba 

rapada e blusinha transparente”114, vai trabalhar no único lugar em que poderia se 

expressar corporalmente e ver “aceita” a complexidade de sua identidade – um 

“armazém parecido com uma cave derivado aos néons e aos cartazes mas não é 

uma cave, é uma loja”115, ou, melhor, uma casa de shows e prostituição:  

 

no mês em que comecei na cave, a fazer os intervalos dos números e 
a servir às mesas 

chamava-me Luci na altura 
dei com a dona Soraia a arrumar os adereços na mala não dobrando 

a roupa, amontoando-a ao acaso, esquecendo um sapato, uma bandelete, 
um véu, perguntei o que foi dona Soraia, a Marlene calada, a Micaela 
calada, [...] os empregados empoleiravam cadeiras sobre as mesas, a dona 
Amélia entregava o dinheiro dos chocolates e dos perfumes no bar, tinham 
apagado as luzes, uma espécie de manhã suja na rua, 

nem árvores nem operários 
uma manhã suja na rua  
a dona Soraia pesou o joelho na mala a apertar as correias, limpou a 

maquilhagem e a barba a nascer 
–  Despediram-me

116
 

 

O local, sempre denominado de cave, marca o nascimento de Soraia e a sua 

entrada súbita no submundo marginal, num ciclo de exploração sexual, torturas, 

drogas e álcool. Ao demitir a antiga Soraia, devido a decrepitude imposta pelos 

anos, o gerente da cave, com a intenção de poupar dinheiro com a alteração dos 

anúncios, confere a Carlos-Luci “o nome dela, os enfeites dela, as gavetas dela, a 

sequência em que descia as escadas de plumas e peles”117. Carlos, que a partir 

daquele momento assume a identidade de Soraia, começa a se fazer feminino – 

deixou o “batom mais vermelho, as blusas mais justas, as sobrancelhas mais finas”; 

aumentou “as ancas e o peito com um líquido grosso, arrendondava os malares”118 

e, assim como sua amiga Micaela, passou a adicionar um “suplemento de rímel a fim 

de diminuir o desgosto”119 de sua aventura transgressora e desesperadora. Para 

continuar na cave e conseguir se sustentar, era obrigada a se prostituir. Dentre seus 

clientes, tomamos conhecimento de personalidades importantes da sociedade como 

“o embaixador, o economista, o sócio do pronto-a-vestir que o gerente ou a dona 
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Amélia [lhe] mandavam”120. Isso não pressupõe, entretanto, que a vida de Soraia era 

ousada e subversiva, pelo contrário. Durante vários momentos, Paulo, que 

presenciou muitas das cenas de prostituição de Soraia, descreve, magoado, as 

torturas, os abusos morais e sexuais aos quais a travesti (seu pai) era submetida: 

 

a criatura separava diademas, medalhões e fivelas com o remanso da 
faca, observava o alfinete contra a luz, empurrava tudo para a embalagem 
de farinha a dividir-se entre o meu pai e o tacho  

– Gostas de brincadeira Soraia? 
brincadeiras num rés-do-chão à saída de Mérida, carvalhos, choupos, 

seguravam-lhe a testa, o Alcides mantinha-lhe o queixo com um ferro 
 – Essa boquinha preciosa 
ao atingirem o nervo nem uma dor, o chicote de um relâmpago, todos 

os ossos a arderem, a tornarem-se torresmos e a arderem de novo, um grito 
talvez, não sei pai, quem grita sem dar fé de que grita? 

pense nos baloiços, estique a pontinha dos pés, entre no céu, lembra-
se de retalharem os porcos, lhes rasgarem as tripas, dos alguidares de 
sangue, o seu sangue, estique a pontinha dos pés porque você não grita, 
não existe, existe a esperança de morrer, flores escarlates, a esposa do seu 
tio a despi-lo, uma única flor escarlate que soluça, os mugidos em que você 
se tornou, não existe o Alcides, não existe a broca, não existe você, existe a 
dor compreende, existe a dor 

– O palerma desmaiou dá-lhe água
121

 (grifos nossos) 

 

Apesar da desordem fragmentária das palavras, podemos presenciar, de 

forma inequívoca, o sofrimento de Soraia, as violências e abusos de alguém que não 

pode gritar, porque ela, a pessoa, “não existe, existe a esperança de morrer”. 

Enquanto é violentada e torturada, tomamos conhecimento não só das dores 

provocadas por Alcides, mas das feridas da infância, quando, enquanto Carlos, fora 

abusado sexualmente por sua tia. Para a sociedade, um organismo cultural doente e 

perigoso, construído sob os discursos da heteronormatividade e do falocentrismo, 

pessoas como Soraia não existem, a não ser como objetos de satisfações sádicas, 

ou como anomalias provocadoras de altas inquietações e violências. São inúmeras 

as atrocidades impingidas a Carlos-Soraia. Por exemplo, quando é agredido pelos 

traficantes, os Mulatos de Chelas, a quem Rui, namorado de Soraia, deve dinheiro: 

 

e o Rui no cedro, não o filho da Soraia, o Rui no cedro à medida que 
um cano de chumbo ou uma navalha ou um pedaço de garrafa, à medida 
que não pagas o que o teu chulo deve maricas e o maricas 

quer-se dizer o sujeito a quem eu jogava uma camélia às sextas-
feiras, e o maricas 

quer-se dizer o meu pai sem um protesto, sem uma queixa, sem pedir 
socorro 
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um puro de coração entende? 
coberto pelo que de início julguei ser baton no capacho da entrada, a 

consentir que lhe descolassem a cabeleira postiça, rasgassem o vestido, 
esmagassem os anéis com o tacão [...] 

num rodopio de caliça, lhe enfiasse a cabeça num saco de estopa
122

 

 

As escolhas e ações dessa personagem parecem sempre puni-la e 

condená-la: sejam através das agressões e hostilidades por parte da sociedade que 

a relega ao ostracismo e a constantes situações de abusos; seja pela dissolução e 

dilaceramento de sua família, por não aceitar sua transmutação nem mesmo em seu 

próprio velório – “o meu pai sem responder no caixão e eu defendendo-o a rir-me, 

puseram-lhe uma gravata, uma camisa sem rendas, um colete que ele detestaria, 

pentearam-no como antes das plumas, das lantejoulas e da cabeleira postiça”123; 

seja por sua morte, em decorrência da aids – “dessa doença que mata os maricas e 

as mulheres da vida”124. Ao decidir viver sua (homo)sexualidade buscando 

desconstruir ideais normativos, Carlos-Soraia vivencia catástrofes cotidianas que 

apontam para traumas produzidos socialmente a uma comunidade vulnerável, como 

a dos travestis (e suas famílias). Não à toa, Soraia, ainda que tente expressar sua 

identidade nas casas de shows e através de seus relacionamentos com outros 

homens, se sente deprimida, pois, como profere Judith Butler (2003, p. 46), ela não 

é “uma „identidade‟, mas a impossibilidade sexual de uma identidade”. E por isso, 

Soraia continua presa ao discurso do travesti como abjeto, como um jogo divertido 

nas mãos de outros homens – “é uma coisa não minha no interior de mim, o remorso 

ou nem remorso, desassossego, ódio, tanto faz, não interessa”125. Por mais que finja 

estar bem, o eco de Judite (e não poderia ser também o nosso?) – “Porquê Carlos? / 

a mesma pergunta ainda hoje / ainda ontem / ainda hoje”126, grita continuamente na 

mente de Carlos-Soraia, levando-o em alguns momentos, a entrar em conflito 

consigo e a desejar o estilo de vida heterossexual tradicional: 

 

e me faz sentir culpado sem que entenda porquê 
a folha que conservo na mão como um bichito vivo, prometer-te que 

amanhã às nove horas, depois de amanhã no máximo, terça-feira sem falta 
venho acabar o muro, ocupo a minha metade do guarda-fato, morarei 
contigo 

onde havia de morar senão contigo Judite? 
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é só o tempo de assentar duas ou três questões, desembaraçar-me 
de uns aborrecimentos com que não vou cansar-te, resolver uns 
assuntozitos de nada e [...] tentar beijar-te, na bochecha que se me afigura 
incrédula, inerte, a convicção de que os lábios te tremem, um fio molhado a 
descer para o queixo  

é óbvio que exagero, nenhum fio molhado
127

. 

 

Dentro desse contexto, o trauma torna-se, como sugere Jeffrey C. 

Alexander128 (2012, p. 15), não o resultado de uma dor sentida por um grupo 

específico em momentos eventuais, mas a consequência de um profundo mal-estar 

social que ameaça a identidade, a liberdade e a segurança de uma comunidade. 

Numa tentativa febril de tornar público os arquivos de crueldade, de recordações, 

emoções e sentimentos, os seus próprios – enquanto testemunha das atrocidades 

cometidas contra seu pai – e aqueles sofridos pela travesti Soraia, Paulo, girando 

por entre “pedaços” de imagens e de lembranças que se entrecruzam, caminha do 

primeiro ao último capítulo procurando por palavras sem as acharem, “saltando 

linhas, substituindo pronomes, empilhando-se [...] no alto da página numa caligrafia 

minúscula”129. É preciso comunicar o sofrimento privado, exibi-lo, desabafar as 

frustrações e fracassos do homem civilizado, falar publicamente daqueles que são 

relegados à “guetização” e à invisibilidade por ousarem transgredir a imagem da 

masculinidade – “como fazer-lhe ver que existe a dor e nenhum baloiço para fugir à 

dor”130. Mas a dificuldade de Paulo em encontrar ouvidos dispostos a acolher seus 

relatos, se não maior, é tão complexa como a de encontrar uma linguagem fluida 

que seja capaz de expressar a tensão, os vazios e os silêncios de sua realidade 

conflitiva:   

 

apeteceu-me responder que mesmo que a cortasse da prosa não a 
cortava de mim mas calei-me e o chefe [...] a devolver-me o texto indiferente 
à parte melhor que apesar de breve me custou horas de trabalho e se refere 
ao momento em que a Soraia chega a casa, escrevi-o com a lembrança da 
paixão que tive de forma a impedir a mágoa de se desvanecer

131
. 
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o director da escola a verificar-me os papéis, a subir dos papéis para mim 
[...] e as máquinas do jornal toda a tarde não oiço deste ouvido, disseram-
me que te chamam Soraia e o chefe para mim um artigo sobre um travesti 
estás louco

132
 (grifos nossos) 

 

Certamente que um artigo não basta para (in)screver catástrofes comuns, 

efeitos traumáticos de experiências cotidianas. Um artigo não é suficientemente 

luminoso para cintilar as complexidades e as aberrações impostas pelos ditames da 

civilização, “dado que os desgostos custam a cicatrizar mesmo ao cabo de trinta e 

cinco anos”133. Faz-se necessário, portanto, um gênero capaz de firmar vozes e 

abordar, ainda que em meio ao delírio e lampejos de coerências, situações 

desagradáveis e feridas difíceis (senão impossíveis) de serem proclamadas. De 

natureza tão fluida e performática quanto a própria identidade dos personagens, o 

romance é o palco ideal para ascender temáticas polêmicas e controvertidas como 

as elencadas em Que farei quando tudo arde?. Sobre essa narrativa, Maria Alzira 

Seixo (2002, p. 444) assinala que as problemáticas traduzidas por António Lobo 

Antunes “têm de ser encenadas para serem exibidas e discutidas enquanto tal”. Isto 

porque a negatividade, “muito mais do que a negação, porque esta faz parte do 

senso comum desenvolvido no conteúdo manifesto do texto” (SEIXO, 2002, p. 444), 

conduz o leitor à observação dolorida do tratamento conferido ao seu semelhante, 

bem como da emergência da problematização dos discursos produtores de 

identidade. Com efeito, essa narrativa antuniana – que pode ser lida facilmente à luz 

da teoria queer de Judith Butler (2003) e convocada a pensar o impacto do trauma 

na vida sexual ou como seus efeitos são mediados por formas de opressão, como a 

homofobia (CVETKOVICH, 2003) – consegue, em vez de intoxicar ao representar 

todo o real, produzir reflexão e ética capazes de não só implicar o leitor na 

continuação da escritura, mas também de responsabilizá-lo através do pensamento 

(KEHL, 2000, p. 145). 

Não podemos perder de vista, entretanto, que, quando se trata de Lobo 

Antunes, é necessário renunciarmos à nossa própria chave, “aquela que todos 

temos para abrir a vida, a nossa e a alheia”134 e aceitarmos o fato de o autor não 

dividir seus personagens em vítimas (desamparadas) e algozes (desalmados). O 

discurso antuniano, como já expressado pelo autor em sua famosa crônica “Receita 
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para me lerem”, tem a intenção de levar o leitor, numa aventura em conjunto com 

seus narradores, até o “negrume do inconsciente, à raiz da natureza humana”135, de 

modo a compreenderem que as figuras – perturbadoras e sufocantes – a povoarem 

as narrativas, refletem a nós mesmos e as facetas da “racionalidade truncada que é 

a nossa”136. Em outras palavras, embora os livros antunianos sejam portadores de 

temas políticos e sociais, como a exploração colonial ou do problema de identidade, 

o autor não tem a pretensão de sugerir verdades ou de assumir a postura do sujeito 

que discursa em nome de coletivos específicos. Pelo contrário, assim como o 

romance não possui “um sentido exclusivo e este não tende / (tal como nós) / para 

uma conclusão definida”137, os sujeitos antunianos são indefinidos e incoerentes, 

vagando sem cálculo por territórios móveis – doenças, instinto sexual e sexualidade, 

maldade, velhice, segregação – e “atemorizados pelo horror e alegria primitivas”138. 

O que acontece é que esses territórios na modernidade, e aqui utilizamos o 

pensamento de Lavie e Swedenburg (1996, p. 15), trata-se de espaços de 

confrontos onde a violência está continuamente em formação – produzindo, 

geração, após geração, alienação, perdas, dores e mortes. 

Como se buscasse uma (re)elaboração desses espaços, podemos ver 

sobressaírem em algumas narrativas, para além dos horrores praticados em Angola 

quando da Guerra Colonial, o que Maria Alzira Seixo (2002, p. 352) afirma tratar-se 

de “reflexões sobre o outro e sobre a terra colonizada”. Em obras como O esplendor 

de Portugal (1997) e Até que as pedras se tornem mais leves que a água (2017), 

Lobo Antunes inscreve a fraqueza dos homens diante do poder; desenha “o avesso 

do mundo” ou dos sucessos e (des)encantos daqueles que procuravam em África 

transformar a vingança de mandar no que fingiam ser a dignidade de mandar; faz 

sobressair “as costuras dos sentimentos”139 de uma “raça detestável e híbrida que 

aprisionavam por medo em África”140; e recorda “os desgostos cerzidos, as baínhas 

da alma”141 daqueles que não conseguiram regressar, dado que suas memórias 

continuam a acordá-los “com a metralhadora dos turras na pista e depois um 
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morteiro, depois um segundo morteiro”142. Essas reflexões nos permitem identificar, 

contudo, que em alguns romances antunianos, há uma preocupação crescente no 

que concerne à tradução das recordações traumáticas dos negros, de suas 

humanidades confiscadas e seus embates com a escrita. A importância conferida ao 

negro nas narrativas oferece novos horizontes a respeito do debate no que concerne 

aos dilaceramentos identitários, à segregação, exclusão social e, 

consequentemente, do trauma que o sujeito, por ter uma cor que não a branca, 

sofreu durante e após o período colonial. Por meio do embate de lembranças dos 

mesmos acontecimentos sob pontos de vista e perspectiva particulares – 

colonizador e colonizado, e de nem tanto mentiras, mas “verdades que deixaram de 

existir”143, vemos eclodir os “suspiros da terra”, “os pingos lentos das lágrimas”144 

que recaem sobre imagens de um passado coincidente ao presente, ou, sobre o que 

Walter Mignolo (2007)145 entende ser a “ferida colonial”. 

Assim, já que a caneta de António Lobo Antunes não possui a mesma 

“conformação eterna que a gente, à força de não ser feliz, habitua-se”146, em O 

esplendor de Portugal, vemos novamente a “arqueologia de vozes”147 a avultar 

inúmeros questionamentos sobre a naturalização da violência racial, a reconstruir 

reflexões em torno da falta de sentido da vida, a continuar a abertura de uma caixa 

de memórias e de lembranças – ou visões ,“cuja textura é a nossa própria carne”148 

– de uma família portuguesa nascida em solo angolano e que, devido à guerra civil, 

envia os três filhos para Lisboa: um mestiço, um epiléptico, uma prostituta, ou 

melhor, respectivamente Carlos, Rui e Clarisse: 

 

o problema é que ninguém nos queria, quem tinha vontade de um inválido 
de pés para a cova e três garotos sem préstimo nenhum, tal como 

aposto  
se sentiu feliz por embarcar há dezoito anos no navio de Lisboa com 

a desculpa da guerra civil
149
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Na oscilação constante entre passado e presente, dividida em trinta e dois 

capítulos, a narrativa abrange os anos de 1978 a 1995 e conta com dois planos: no 

primeiro, os relatos das personagens são centralizados em uma mesma data, em 

que ocorre o presente da enunciação, 24 de dezembro de 1995. Nesse dia, Carlos, 

o irmão mestiço150 e bastardo, aguarda para a ceia de Natal os dois irmãos que 

havia expulsado de casa havia quinze anos: Clarisse – “amante de senzala”151 de 

Luís Felipe (casado) e que, nas palavras do irmão não passa de uma “puta reles”152; 

e Rui – um epilético que se ocupava, quando em Angola, de torturar pessoas, de 

atirar nas lavadeiras (negras) e que foi internado por Carlos em uma clínica de 

repouso em Lisboa.  

No segundo plano, durante quinze capítulos, vemos os relatos de Isilda, a 

mãe que ficou em África. Por ser descendente de uma família de colonos 

portugueses proprietários de fazenda de algodão e girassol em Angola, e viúva de 

um “palhaço” ou “desgraçado de pijama a nadar em uísque como os fetos nos 

bocais”153, a matriarca decidiu ficar no continente para, com a mesma “impiedade 

com que tomava conta das criadas”154, assumir a terra e manter-se sob a ilusão do 

dinheiro e do poder: 

 

O meu pai costumava explicar que aquilo que tínhamos vindo 
procurar em África não era dinheiro nem poder mas pretos sem dinheiro e 
sem poder algum que nos dessem a ilusão do dinheiro e do poder que de 
fato ainda que o tivéssemos não tínhamos por não sermos mais que 
tolerados, aceitos com desprezo em Portugal, olhados como olhávamos os 
bailundos que trabalhavam para nós e portanto de certo modo éramos os 
pretos dos outros da mesma forma que os pretos possuíam os seus pretos 
e estes os seus pretos ainda em degraus sucessivos descendo ao fundo da 
miséria, aleijados, leprosos, escravos de escravos, cães

155
 

 

Essa memória explicativa de Isilda expõe as bases sobre as quais o 

pensamento colonial, no que tange à figura do negro, é construído – mediante 
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relações linguísticas e valorativas; onde, na primeira, o termo preto assume 

significação violenta e alienante, de limitação de privilégios e subordinação; e a 

segunda, esvazia o humano para torná-lo coisa, objeto, um recurso material, cuja 

posse outorga ao seu titular o direito de existência social e cultural. Nesse sentido, 

se levarmos em conta as ideias de Freud (2010) sobre a posse de bens e objetos – 

de que ela confere poder a um indivíduo, e, com isso, faz emergir a tentação de 

maltratar o próximo, de se utilizar sexualmente dele contra sua vontade, de humilhá-

lo para inflingir-lhe dor, para torturá-lo e matá-lo –, podemos entender que o sujeito 

(branco), assim como Isilda e seus ancestrais, na intenção de impor seu direito de 

existência humana ideal, e, principalmente de hierarquia, o faz a partir de seu 

pendor à agressividade (FREUD, 2010), de repressões e de instintos de destruição e 

de construções ideológicas e afetivas complexas, onde os jogos de poder e violência 

são reproduzidos mediante a ganância, incultura, lutas pela continuidade de 

servilismos e segregações. 

Para manter-se dominante, e se “elevar em direção à brancura e à luz” 

(FANON, 2008, p. 161), o colonizador, legitimado e estimulado pelo Estado, 

naturaliza seu poder de matar e o hábito de oprimir alçando o negro à condição de 

selvagem, à detentor da marca do mal, do pecado e da obscuridade. Em nome da 

civilização, do progresso e refinamento, desafoga sua agressividade e se redime do 

mal absoluto, aquele que não é reconhecido enquanto tal e que fala a partir de um 

“bem maior” (KEHL, 2000, p. 144), da deturpação de concepções sobre violência e 

horror: 

 

palavras que eu entendia mal por medo de entender, não o vento, não as 
folhas, vozes que contavam uma história sem sentido de gente e bichos e 
assassínios e guerra como se segredassem sem parar a nossa culpa, nos 
acusassem, repetindo mentiras, que a minha família e a família antes da 
minha tinham chegado como salteadores e destruído África

156
 

 

Por esse motivo, a recordação do passado em África pelos personagens, em 

especial por Carlos, se dará sempre pela negação, culpa, ressentimentos, como 

“uma espécie de grito que vai sair não pela boca mas pelo corpo inteiro e encher os 

campos como o uivo dos cães”157. Nascido da relação violenta de seu pai, um 
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engenheiro, com uma preta de Cotonang158, Carlos foi comprado por Isilda e criado 

como “um filho mestiço numa casa de brancos”159. Bastardo, mulato, e tendo 

crescido no seio de uma família de colonizadores, o protagonista carrega no corpo o 

impacto doloroso e traumatizante do contato bárbaro do mundo branco com o negro 

– a escravização, o colonialismo, o racismo, e todas as irracionalidades que “têm 

sido negadas, reprimidas, mantidas e guardadas como segredo” (KILOMBA, 2019, 

p. 41); e, em contrapartida, a assimilação de atitudes, pensamentos e percepções 

conservadoras e autoritárias, tipicamente das pessoas brancas, como, por exemplo, 

quando fala sobre o comportamento sexual de sua irmã Clarisse, a quem expulsou 

de casa: “Uma puta não encontro outra palavra para te definir a não ser puta não 

tolero uma puta reles a transformar-me a casa num bordel uma mulher do meu 

próprio sangue que desrespeita a memória do pai”160; e quando, numa atitude 

defensiva, decide expulsar os irmãos do apartamento, alegando que ele é o dono 

por ser o primogênito. 

Interessante notar que os três irmãos, quando em territórios africano e 

português, manifestam aspectos imaginários distintos: quando no primeiro, Carlos é 

atravessado pelo discurso prepotente do europeu-colonizador-abastado – “Não 

havia doenças, não havia mortes, a África, a minha casa, a minha família e eu não 

só éramos eternos como nada de mal nos aconteceria nunca [...], só os contratados 

é que cheiravam a cadáver”161; enquanto Clarisse e Rui (brancos) representam o 

diferente, o que o branco reprimiu, e que foi projetado aos negros – a sexualidade e 

a agressividade ilimitadas, respectivamente; quando em país Luso, Carlos, sempre 

assombrado pela violência naturalizada, assume a condição de subalterno diante 

dos brancos, enquanto os outros dois irmãos se interrogam sobre seus impulsos, 

refletindo sobre suas ações a partir da observação do comportamento do outro – “se 

me alimentar bem e não pensar em África ando fino”162, afirma Rui, que internado na 

clínica psiquiátrica, pensa em sua vida em Angola.   
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Assumindo o que Seixo (2002, p. 326) pontua como um movimento 

pendular, Carlos, assim como sua mãe Isilda e seus irmãos, oscilará entre a 

resistência e a exploração, já que em Portugal, como retornados, eles serão sempre 

meio-humanos, inferiores e, em África, “criaturas primitivas e violentas que 

aceitavam o degredo em Angola a fim de cumprirem condenações obscuras longe 

da família [...], habitando no meio dos pretos e quase como eles”163. Entretanto, o 

primogênito de Isilda será aquele que carregará, na memória e na pele, os efeitos do 

excesso de ódio, o ressentimento do desprezo cotidiano a uma raça oprimida e 

marginalizada:  

 

recordando-me que os meus irmãos me desprezam, a minha mulher que 
decidi arrancar sei lá por que a uma franja de musseque me despreza, o 
velho dela ao encontrar-me pela primeira vez reconheceu-me a cor e 
desprezou-me também, e digo que me reconheceu a cor por não cessar de 
examinar-me como se sob o disfarce das feições, da pele, do cabelo 
existissem as feições e a pele e o cabelo que nenhum branco aceitava e 
descobri em mim no dia em que a Maria da Boa Morte me disse na cozinha, 
não me tratando por menino como aos meus irmãos, tratando-me por tu, eu 
à mesa com um copo de leite a assistir ao bafo de abril nos canteiros, aos 
homens que subiam da senzala carregando sacos, tinha sete ou oito anos e 
as pantufas do meu pai no andar de cima bombeavam o teto, a Josélia batia 
tapetes, o Damião limpava pratas na sala, as codornizes passeavam no 
jardim e a Maria da Boa Morte não me tratando por menino tratando-me por 
tu como se valesse o mesmo que eu, fosse minha igual 

– Tu és preto  
a raqueta a soltar pó a intervalos certos, o capataz espalhando os 

bailundos com o apito, eu sem entender 
– Tu és preto 
a Maria da Boa Morte mexia no fogão de brasa de cigarro no interior 

dos lábios no instante em que os pavões principiaram a repetir em coro 
– Tu és preto  
em que os setters e bailundos me fitaram para lá dos caixilhos sob 

um céu de desastre –  
Tu és preto 

[...] 
 
(a Clarisse a estalar os dedos divertidíssima contando na escola na cidade 
às amigas  
– A Maria da Boa Morte diz que o Carlos é preto a Maria da Boa Morte diz 
que o Carlos é preto)

164
 (grifos do autor) 

 

Os excertos longos fazem-se oportunos para evidenciarmos a potência da 

violência psíquica experienciada por Carlos e como ela torna-se crônica, um 

amontoado de experiências insidiosas de características traumatizantes que, 

diariamente, prendem o sujeito negro ao círculo infernal do racismo, como uma 
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espécie de “embrulho sujo atado com cordéis a escorregar do braço”165. O eco da 

frase “Tu és preto”, expressão que acusa a inferioridade, a indignidade, vergonha e 

também a culpa de Carlos por descobrir-se negro, convida leitor e personagem, a 

pensarem sobre verdades desagradáveis, a entrarem em contato com o drama 

persistente do racismo, com a vergonha privada de todo um coletivo: 

 

a Lena [...], nunca disse por vergonha a nenhum colega de liceu que 
namorava com ela, se calhava aproximar-se toda risinhos à saída das aulas 
[...] 

cochichava-lhe furioso 
– Some-te 
e já dentro do autocarro, após me certificar que nem os jingas nos 

espiavam é que lhe fazia sinal com o indicador, uma casa às três pancadas 
de lanterna do alpendre enodoada de mosquitos, trepadeiras musguentas, o 
pai de calções a ler o jornal, vizinhos mulatos em cubos de tábuas, com as 
retretes ao léu numa esquina de muro, a Lena de tranças desfeitas a puxar-
me a lapela no café, a cidade parada, os meus colegas de cerveja suspensa 
intrigadíssimos, eu na esperança que não me ouvissem 

– Some-te 
a fingir-me tão ignorante como eles, tão espantados como eles que 

troçavam da casa e dos vizinhos mulatos
166

  

 

 Assim, se em O esplendor de Portugal, Carlos, como podemos ver pelos 

excertos supracitados, encolhe-se na solidão confinada de sua pele, ouvindo, numa 

clausura odiosa, “o escuro e o silêncio do escuro povoado do sofrimento”167, e 

decide, assim como fez com Lena, calar em si um outro que lhe permanece 

estranho, pois que esvaziado de nexo, não significa nada, em Até que as pedras se 

tornem mais leves que a água (2017), o negro “sempre submisso, humilde, enfeitado 

com pulseiras e relógios que brilham”168, reaparece buscando exorcizar as 

lembrança de um grito calado que fora “turvado pelo pó do esquecimento”169. 

Durante vinte e três capítulos, as memórias conscientes e inconscientes de pai e 

filho misturam-se por entre “cenas antigas, cenas próximas, cheiros, sons, 

lembranças vagas”170 dos horrores, dos mortos, de mutilações, dos absurdos 

ocorridos em África durante a Guerra Colonial. Contudo, diferente de O esplendor de 

Portugal, o leitor já tem ciência, desde uma espécie de prólogo, narrado pela guardiã 

do jazigo, que ambos estão mortos – o filho, “que nunca foi seu filho embora o 
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tratasse como filho e o preto o tratasse como pai”171, e o pai, um ex-alferes, morto 

pelo miúdo preto no dia da matança anual do porco “com a faca ainda cheia de 

sangue do animal, não outra faca, a mesma”172. 

Nessa narrativa em que são demasiadas as vozes a se justaporem – do ex-

alferes e sua esposa (a mulher com pedras nos rins), a filha legítima, daquele que foi 

trazido de África e sua esposa branca (nomeada de Sua Excelência), tudo é difuso e 

vago quando já se passaram quarenta e três anos desde que o oficial e seu filho 

estiveram em África – “tudo se me confunde na memória”173. Como nada em António 

Lobo Antunes é previsível, a simplicidade do prólogo, ao anunciar a tragédia futura, 

em vez de fatigar ou confundir, abre-se para múltiplas compreensões da história, 

violenta e cruel, de homens e mulheres (negros e brancos) submetidos à barbárie da 

civilização. Ao longo dos capítulos, o leitor é envolvido em situações complexas e 

perturbadoras que o conecta às emoções e sensações dos personagens. Sendo 

forçado a olhar por entre as rachaduras de almas indignadas, que se lançam umas 

(de) (en)contra(o) às outras num embate perpétuo, o leitor então, assume um duplo 

papel – o de testemunha de passados forjados sob dores antigas e de futuros 

somados de angústias; e de juiz emudecido, que mesmo tendo ouvido, separado e 

escolhido defesas e humilhações, não é capaz de conceder um veredito, pois que, 

intoxicado de si mesmo, oscila pendularmente, tal como as personagens, entre a 

culpa da (pela) violência praticada e o escuro que deforma o interior das memórias: 

 

mas não me apetecia bater em ninguém, não me apetecia tratar mal 
ninguém, não me apetecia matar ninguém, matei a mãe do meu filho que 
amanhã, quando o porco chegar, desconfiado, lento, me matará a mim, a 
faca bem na carótida rapaz, a faca bem na carótida, mexam-me o sangue 
depressa para não coalhar, não o derramem, não o deixem no cimento, 
limpem-no com um pano molhado a fim de não sobrar nada

174
 

 

No escuro dessas memórias, a miséria da Guerra Colonial com suas 

“demasiadas pessoas sem mãos, demasiadas orelhas em frascos, demasiados 

helicópteros, demasiados feridos, demasiados quimbos a arderem, demasiados 

mortos”175, eclodem cicatrizes “difíceis de explicar em palavras e que os homens não 
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percebem”176. Numa tensão silenciosa, em que todos os fatos são impressões e 

todos os horrores intraduzíveis, cada personagem dá seu testemunho e revela as 

marcas e o peso que o absurdo da guerra tem sobre as gerações pós-guerra. Ainda 

que todo o livro esteja permeado de um real da dor (SELIGMANN-SILVA, 2006, p. 

52) em que pai e filho dão testemunho de sua proximidade com a morte, é o filho 

negro quem carrega, inconfundivelmente, a culpa e a vergonha supremas. Enquanto 

o branco tem o “benefício” de deixar-se corroer pela dúvida dos fatos, podendo 

pairar, mesmo que “envidraçado de lágrimas”177, entre a caducidade do teatro 

macabro e as reminiscências de um mal a que constantemente busca-se atribuir 

sentido, os negros, como recorda o protagonista, são atravessados de uma dor 

antiga que não cessa e, por isso, não esquecem, pois “são como os cães, não 

esquecem, se fossem como a gente eram brancos, nem à chibatada se curam, abra 

uma cova, meta-o lá dentro, feche-a e vai ver que mesmo assim ele borbulha a odiá-

lo”178. 

Esse filho negro, “se calhar mais feliz lá nos sertões” onde foi encontrado, 

chegou a Lisboa nos braços do ex-alferes como “quase todos os soldados voltavam 

com recordações, uma máscara, um boneco de pau, uma orelha numa garrafa de 

álcool, um garoto, um braço a menos”179, e foi inserido no mundo dos brancos como 

uma lembrança daquilo que não se quer (deve) esquecer. Preso ao “passado [que] 

nem sequer é passado, continua a acontecer, não mudou”180, atormentado pelas 

imagens difusas de pessoas sem cabeça e orelhas, “de uma mulher também preta, 

deitada no chão com um coágulo na testa, vários coágulos no peito, uma orelha a 

menos cortada por um dos soldados”181 – que viemos a saber ser a sua mãe, 

assassinada por aquele a quem, em território Luso, chama de pai; e embrulhado na 

complexidade da normalidade cotidiana, tenta esboçar o irracional do mundo por 

meio de um racional que não se sustenta: 

 

– Não tens vergonha de ser preto? 
e pessoalmente, para ser inteiramente sincero, não sei se tenho, por 

mais que Sua Excelência me despreze continuo a ignorar talvez porque os 
pretos são estúpidos não é, não entendem não é, mais perto dos animais 
que da gente, não é, iguaizinhos aos macacos não é, devíamos atirar-lhes 
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uns amendoins e pronto não é, uma banana não é, um coco não é, todos os 
macacos gostam de cocos, lê-se nos livros, eu de novo sentado junto à 
montra, à espera já sem olhar para a rua nem para a porta do outro lado, 
uma porta pintada de branco com uma maçaneta branca e uma lâmpada 
protegida por uma gaiola de ferro branco em cima, aposto que acesa a noite 
inteira à espera de clientes, que vidas, como o café se calhar a noite inteira 
aberto à espera de maridos pretos que moram ao mesmo tempo em Angola 
como a macaca estendida na erva com um tiro na cabeça, tiros no peito e 
sem a orelha direita, não, a esquerda, sem as duas orelhas enquanto o meu 
pai se debruça do muro a fim de vigiar a estrada

182
 

 

O suplício desse narrador frágil e ambíguo é diário, e a cor branca implica 

aqui à experiência indizível de eventos desumanizantes, de uma necessidade de 

encontrar palavras ou símbolos capazes de expressar e transferir a experiência da 

exclusão, da violência a qual todo um grupo, em virtude de sua cor, foi e continua 

sendo submetido – “quem me traduz isto em linguagem de gente”183. Mesmo que a 

guerra tenha chegado ao fim, e que muitos dos que lá estiveram continuem 

encarcerados em África dentro de suas mentes, esse narrador permanece no que 

Angelini (2018, p. 96) observa como um ontem-hoje “impossível de desfazer-se, 

porque cada ato no passado verte-se num presente nunca delimitado neste aqui e 

num futuro tão previsível que já anunciado.” Isto porque sua cor sempre o faz 

lembrar que ele não pode ser europeu e que a ameaça, o terror e a brutalidade dos 

brancos não cessaram em África, já que continuam, ininterruptamente, ecoando em 

sua mente e através da reprodução hedionda de discursos racistas: 

 

julgo que foi a primeira vez que dei conta que o meu irmão preto conforme 
dei conta que as pessoas na rua o olhavam se me ia buscar à escola 
porque eu ainda não sabia o caminho, quando alugámos esta casa o 
senhorio, ao vê-lo, hesitou a pensar nos restantes inquilinos, uma tarde ao 
descermos as escadas a senhora do segundo andar para uma amiga 

– Não sentes o cheiro a macaco? 
e o meu irmão a fingir que não ouvia, perguntou-me quase a medo 

depois 
– Cheiro-te a macaco? 
sempre que saía do quarto tornava a abrir a porta e inclinava-se lá 

para dentro a inspirar, a serra cheirava, a aldeia também, ele não
184

 

 

A associação do negro ao macaco estabelece a concepção hierárquica, do 

branco sobre o africano, ao reproduzir a imagem de territórios colonizados, cujos 

povos eram considerados primitivos, selvagens e frequentemente associados a 

animais que viviam na selva de maneira in-civilizada – em meio à sujeira e desordem 
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(KILOMBA, 2019, p. 132). Essa situação demonstra a persistência do discurso 

colonizador que continua a se arrastar entre nós, e ilustra a realidade social não de 

um indivíduo, mas a (re)criação, pelas vias da linguagem, das esferas subjetivas e 

dos traumas sofridos por comunidades relegadas a cotidianos de humilhações e 

insultos violentos. Não à toa, o tempo presente da enunciação, será, assim como a 

vida das personagens de ambas as obras, imóvel, pois, embora algumas tenham 

saído fisicamente de África – “onde tudo é mais ou menos epiléptico”185, continuam 

presas no “passado do retrato”186, emolduradas por uma atmosfera de sombras – 

violências, reclusões, preconceitos, perdas, culpas –, e felicidades interrompidas.  

Nesse real arquitetado por António Lobo Antunes, a circulação de signos 

que buscam tornar visível o mundo histórico e social (RANCIÈRE, 2009, p. 54), 

penetram e deixam à mostra pequenas e grandes narrativas de uma realidade 

invisível, impressões de desgraças e de discursos impedidos pela violência da 

marginalização. Ressaltamos, contudo, que nessa obra, assim como nas demais 

narrativas do autor, as personagens não são divididas em superiores e inferiores, 

boas e más, mas constituídas de estruturas complexas de dominação social e 

orientadas por bússolas moral, ética e afetiva quebradas, que as fazem pairar sobre 

ideias proferidas por grupos dominantes enquanto mastigam soluços de agonia. Ora, 

se reparamos bem, ao remexer restos, emoções, ruídos, num processo de luta com 

a língua que parece querer se desmontar para se (re)significar, os textos antunianos, 

cada um a seu modo, fazem sangrar feridas (abandonadas) oriundas da 

(a)normalidade do racismo, sexismo e variadas formas de opressão e exclusão. 

Essas feridas, que flutuam por uma espécie de desfasamento do tempo, podem 

comunicar o que Grada Kilomba (2019, p. 30) denomina de violência da 

intemporalidade – o presente é vivido como se fosse passado e o passado, 

agonizante, coincide com o presente.  

 Dentro desse contexto, o leitor, que tem apenas perspectivas da realidade 

humana interior, torna-se, assim como o autor, o único responsável por rearranjar, 

através dos signos e das imagens meio obtusas, “relações entre o que se vê e o que 

se diz, entre o que se faz e o que se pode fazer” (RANCIÈRE, 2009, p. 59). É a 

circulação de signos e seus (re)arranjos necessários à reconstrução de um mundo 

em ruínas e ausente de afeto que permitem desmantelar a alienação e o confisco de 
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humanidades. Assim, mesmo que aparentemente redutora, uma análise em O 

esplendor de Portugal e Até que as pedras se tornem mais leves que a água sobre 

as perguntas emocionais das personagens não brancas, de suas elaborações 

enunciativas, que estão sempre habitadas por uma “imensa gama de significados 

obscuros que se sobrepõem e entrelaçam”187, poderia lançar mais luz sobre os 

choques que privam o sujeito negro de sua própria ligação com a sociedade e os 

relega, cotidianamente, à humilhação da escravidão figurativa (KILOMBA, 2019, p. 

157). 

Dessa forma, se, como afirma Derrida (1995, p. 188), “é certo que a vida se 

protege pela repetição”, e a literatura de António Lobo Antunes é um continuum 

compulsivo de temas que estão sempre a se repetir, com personagens comuns que 

vivem em constante desprazer e dor, perturbadas consigo e com o mundo, 

acreditamos ser pertinente, como temos argumentado até aqui, refletirmos sobre a 

inserção ambígua do feminino em seu discurso, que desde O Manual dos 

Inquisidores, vem adquirindo nova expressividade – “mais poética, carregada de 

signos, de duplos sentidos” (ŠPÁNKOVÁ, 2003, p. 248), com intercalações entre 

silêncios e sussurros, isto é, mais a materialização da coisa que o signo que ele 

representa. Nessa perspectiva, parece fundamental pensar se é possível, dentro dos 

processos enunciativos relacionados à mulher, por exemplo: os jogos de força, a 

obscuridade, o som das palavras, a textura da voz, os contornos do ritmo, os 

movimentos respiratórios do texto, se há a inscrição de conotações próprias de um 

“eu” feminino no discurso como tentativa de reconfigurar, e apreender o indizível que 

é a voz traumática das narradoras femininas, o anseio de rompimento com uma 

certa lógica fálica e de construção por meio da ausência, por uma busca incessante 

e insistente de um devir. 

 

2.3 Corpo e letra: (im)possibilidades da escrita (feminina) 

 

Considerando como o trauma é comum, como uma ferida que por vezes se 

insinua momentânea, cicatrizada, e por outras se constrói como um elemento 

patógeno, implantado como um objeto que se desdobra em choques inesperados, 

em ações difusas, intrusas, uma marca estranha e constante que desfigura, desfoca, 
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fragmenta, rompe e estoura sentidos e significados, de modo doloroso ou salpicado 

de pequenos desesperos, profundos, silenciados; parece necessidade elementar 

que numa atmosfera pós-moderna, saturada de eventos cataclísmicos, de influxos 

incessantes de imagens nocivas, perturbadoras e sensacionais, o trauma, que existe 

como parte dos desafios humanos desde o início da história humana, tenha ocupado 

o seu lugar nos vários estudos de psicanálise, psicologia, ciência cognitiva, história, 

sociologia e literatura.  

Para Aleida Assmann (2011, p. 25, 297), o trauma é uma experiência 

encapsulada corporalmente, isto é, uma inscrição corporal que, por se expressar por 

sintomas, permanece inacessível à transcodificação em linguagem e reflexão. O 

psiquiatra e pesquisador Bessel van der Kolk (apud GROGAN, 2011, p. 19), explica, 

a partir da neurociência, a natureza irrepresentável e desestabilizante do trauma. De 

acordo com Kolk, durante um evento traumático, o cérebro, por não conseguir lidar 

com os estímulos que recebe, se separa da consciência (representação-palavra) 

como mecanismo de defesa. Devido a essa separação, causada por hormônios e 

neurotransmissores do sistema nervoso, ocorre a hiperatividade das amígdalas, 

responsáveis por consolidar traços da memória – armazenar emoções e modular, de 

maneira sensorial e perceptiva, as informações recebidas externamente. No mesmo 

instante, o hipocampo, responsável por integrar, simbolizar, fornecer linguagem e 

contexto a uma experiência é desativado. O resultado, então, é a completa 

dissociação, ou o que o pesquisador denomina de falha na assimilação das 

cognições, emoções, sensações e percepções advindas de um evento específico, 

bem como na sintetização sígnica destas no aparato psíquico188 (MCFARLANE; 

VAN DER KOLK, 1996, p. 570). Ainda nas palavras do pesquisador: “Ninguém 

precisa ter combatido no front ou visitado um campo de refugiados na Síria ou no 

Congo para se ver diante do trauma. Acontece com a gente, com nossos amigos, 

parentes e vizinhos” (VAN DER KOLK, 2020, p. 09). Compreendido a partir de uma 

perspectiva ampla e social, como podemos ver ao longo dessa pesquisa, o trauma, 

como mostra Jeffrey Alexander189 (2004, p. 08-10), pode se dar tanto em tempo real, 
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 No original: “Dissociation, or the failure to integrate the cognitions, emotions, sensations, and 
perceptions belonging to a particular event and to synthesize them into existing mental schemata, is 
emerging as a critical element that predicts and probably sustains the development of chronic 
reactions to traumatic life experiences” (MCFARLANE; VAN DER KOLK, 1996, p. 570). 
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 No original:  “Trauma is a socially mediated attribution. […] Trauma is not the result of a group 
experiencing pain. It is the result of this acute discomfort entering into the core of the collectivity‟s 
sense of its own identity” (ALEXANDER, 2004, p. 08-10). 
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à medida que o evento se desdobra, ou, depois de sua conclusão, como uma 

reconstrução posterior. De modo que, ao nos voltarmos para o paradoxo e a 

complexidade da vida cotidiana, o trauma pode ser uma atribuição socialmente 

mediada e não o resultado de uma experiência de dor coletiva, mas, antes, a 

configuração de um desconforto agudo, um sofrimento capaz de se institucionalizar 

no âmago da identidade coletiva. 

Ao considerarmos a relação entre a teoria do trauma e a literatura, podemos 

afirmar que a ressonância entre ambas acontece de forma complementar e sem 

clausuras. Os dois espaços, cada um à sua maneira, derivam da arte de escutar e 

de penetrar na alma alheia, respondem ao mesmo desafio da compreensão de 

imagens intrusivas, dolorosas, que deixam o corpo sem fala, semimorto, pendurado 

no abismo do verbal e não-verbal. Por isso é possível dizer, a partir da articulação 

entre corpo e escrita, que o primeiro, por carregar em seu interior e exterior, marcas, 

traços, cicatrizes inapagáveis que impedem seu esquecimento, é memória 

(CLASTRES apud ASSMANN, 2011, p. 264); e que a segunda, para além de um 

medium de eternização dos literatos, é “metáfora da memória” (ASSMANN, 2011, p. 

199), pois que, na inscrição de embates e sofrimentos, nas costuras de expressão e 

nos recortes de imagem, cria o texto – território híbrido, composto de “escrituras 

múltiplas, oriundas de várias culturas e que entram umas com as outras em diálogo” 

(BARTHES, 2004b, p. 64), ou, ainda nas palavras de Barthes (2017, p. 74): corpo 

fluido, digestivo, nauseante, humoral e, sobretudo emotivo, “que fica emocionado, 

agitado, entregue ou exaltado, ou atemorizado, sem que nada transpareça”. É 

significativo lembrar, além da polissemia do signo corpo, a origem do substantivo: do 

latim corpus, e que, na coleção de conceitos existentes, adquire, dentro das 

abordagens linguísticas, definições de objeto a ser analisado, agrupamento variado 

de enunciados (DUCROT; TODOROV, 2001, p. 42), coleção de textos 

cuidadosamente desenhados e construídos190 (SINCLAIR, 2004), “conjunto de textos 

escritos ou falados numa língua, disponível para análise” (TRASK, 2004, p. 68). 

Esse corpus, veículo transmissor de códigos, palavras, de lacunas que se 

formam a partir de perturbações, das seduções, das configurações perversas da 

memória, dos retalhos de significantes, é o duplo – uma “câmara de ecos” 
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(BARTHES, 2017, p. 88) que estrutura o mundo, e ainda, como verificamos em 

Lacan (1985a, p. 194), um campo de alienações e relações em que o sujeito, imerso 

na cadeia de significantes, é construído. Quer tratemos do texto-corpo ou do corpo-

sujeito, os dois são notadamente vagos e inconclusivos. Ambos são configuração e 

produção de linguagem, espiral infinito de palimpsestos que atuam, como observa 

Merleau-Ponty (1999, p. 201), na mediação do mundo. Os dois vivem o mundo pelo 

contato, e, por meio do movimento, projetam significações, deslocamentos interior e 

exterior, tornando-se instrumento de descrição perceptiva das “coisas” e ferramenta 

de aprendizagem e compreensão do outro (MERLEAU-PONTY, 1999, p. 253).   

Ora, é exatamente nessa dupla articulação e na intersecção entre texto-

corpo e corpo-sujeito, que reside uma série de desdobramentos complexos acerca 

da carne e do sangue que abrigam e irrompem, mas, também encarceram e 

condicionam, esses corpos no mundo. Um e outro, concebidos no leito do poder, 

“falando segundo certas regras (ou contra certas regras)” (BARTHES, 2004b, p. 67), 

carregam, independente da forma corporificada, predicados, pensamentos 

adormecidos, rasuras, manipulações de existências, desejos, forças – ou, como 

escreve Barthes (2017, p. 87), aquela “voz off”, enigmática, deslocada, que vem de 

viés, apenas pelas margens. Com efeito, ao pensarmos no campo da articulação 

dos signos masculino e feminino, numa cadeia de acontecimentos e forças reais que 

tornam o primeiro, cotidianamente, priorizado em detrimento do segundo – como o 

fato sinalizado por Virginia Woolf (2004, p. 51), de que, embora a mulher atravesse a 

poesia de uma ponta à outra, sua participação na história, restrita às habilidades 

domésticas ou às surras que levava do marido, é quase nula; ou que a tradição 

literária, ao delegar ao homem o dom (poder) da criação (das artes, do mundo, dos 

valores, das convicções), tornou a pena do poeta (muito mais do que 

figurativamente), um pênis (GILBERT; GUBAR, 2004, p. 04), e por isso, configurou-

se essencialmente masculina; poderíamos estender nossas reflexões, e supor que 

há, como tentativa de expressão, subversão, diferença, certa modalidade de escrita 

capaz de enunciar-se ou fazer-se, essencialmente, feminina? Ao acreditarmos, tal 

como Barthes (2013, p. 17), que a língua atua a serviço do poder e da ordem, e que 

a literatura, enquanto prática do escrever dá vida ao grafo complexo que é o texto, é 

possível pensarmos que Lobo Antunes – escritor de “insignificâncias cuja tenacidade 
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[nos] apavora”191, não goste de “palavras acostumadas” (BARROS, 2010, p. 348) e 

busque, de algum modo, fugir ao sistema dominante e, como diz Deleuze (1997, p. 

09), arrastar a “língua para fora de seus sulcos costumeiros” e levá-la a adquirir uma 

certa voz de mulher, um certo olhar de mulher? 

A resposta a essa hipótese, podemos dizer, não se fixa aos (in)cômodos 

caminhos da fisiologia ou psiquismo autoral, muito menos em uma polarização entre 

os sexos, embora, como sinalizado por Lúcia Castello Branco (1991), ao falar de 

escrita feminina, devemos lidar com a complexidade que a categorização sexual, 

forçosamente, provoca. Há certamente, e isso não pode ser anulado, qualquer coisa 

de sexual nessa designação como vemos em Fernando Pessoa (1966, p. 27), que, 

detentor de uma visão sexista, porém, sutilmente andrógina, atribuía a si certo 

temperamento feminino – “Não encontro dificuldade em definir-me: sou um 

temperamento feminino com uma inteligência masculina. A minha sensibilidade e os 

movimentos que dela procedem, e é nisso que consistem o temperamento e a sua 

expressão, são de mulher”. Nessa perspectiva, vemos que se trata, evidentemente, 

de um tema problemático, em que o corpo parece estar, a todo instante, em um 

embate – ora se deixando escapar, ora demarcando terrenos. Tal discussão, quando 

pensada a partir da psicanálise, apenas sublinha, ou faz perdurar, o buraco negro da 

diferença e a escassez de igualdade entre os sexos. Em primeiro lugar porque para 

Freud (2010), o feminino e o masculino fogem ao alcance da anatomia, de modo que 

psicologicamente, ambos são comportamentos adquiridos e não determinados pelo 

corpo. Entretanto, Freud propõe que no estágio da organização genital infantil, a 

menina fica atrelada à falta, à castração, pois o masculino “reúne o sujeito, a 

atividade e a posse do pênis, o feminino assume o objeto e a passividade. A vagina 

é então estimada como abrigo do pênis, torna-se herdeira do ventre materno” 

(FREUD, 2011, p. 155). Nesse movimento de desamparo e incompletude do 

feminino, a mulher, vista por Freud como castrada, continente de 

atravessamentos192, é recuperada por Lacan, e delineada dentro de uma estrutura 
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 O arquipélago da insónia, p. 126. 
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 O tema do feminino sempre se mostrou enigmático para Freud, que considerava o homem como 
“normal” e o outro sexo, um ser ausente de falo, cuja “castração marca indelevelmente o caráter da 
mulher como ser social” (FREUD, 2010, p. 208). Em vários de seus textos, podemos encontrar esse 
Outro lado do falo nomeado como “obscuro e insuficiente” (FREUD, 2011, p. 188), “continente negro” 
(FREUD, 2014); este último, em associação, como comenta Bernardes (2012), ao continente Africano 
que, sob o domínio europeu, representava um mistério mesmo para os cartógrafos da época que por 
não terem informações sobre África, “teriam deixado nos seus mapas uma massa negra no lugar do 
continente” (BERNARDES, 2012, p. 02). 
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complexa em que a mulher é inscrita na ordem do não-todo, isto é, em um espaço 

singular de ausência (anatômica), mas também de presença, em que a falta de um 

traço fálico não se torna resposta, mas “existência indeterminada”, um “existe” que 

precisa ser construído, quer dizer, se fazer existir (LACAN, 1985b, p. 140). Ou seja, 

ainda que a bipartição ou dualismo entre os sexos seja predominante, em especial 

aos olhares masculinos que tendem a enxergar o que a mulher não tem – virilidade, 

força, inteligência, e mesmo a falta do significante que a designa; ela é apenas 

aparente, e não menos complexa, pois, como a mulher é não-toda, “por que tudo o 

que não é mulher seria homem?”(LACAN, 2012, p. 171).  

Sabemos que cultural e historicamente, a sociedade é estruturada a partir do 

operador (universal) masculino, ordenada por cadeias de significantes que se 

identificam pela presença/ausência do falo e, não raro, refletem e marcam a 

hierarquia dos/nos corpos. Nesse sentido, então, podemos alegar que, mesmo ao 

pensar além de uma lógica binária, como propõe Lacan, e que “a Mulher é uma ideia 

(não uma natureza)”, como sugere Barthes (2007, p. 126), o corpo, com todas as 

suas características biológicas e simbólicas peculiares, esbarra, de uma certa forma, 

na diferença, em um ideal regulatório, como diz Butler (2019), que demarca, circula 

e cuja materialização se impõe e se realiza (ou fracassa em se realizar) nos corpos. 

Dada essa compreensão, podemos deduzir que o feminino reflete um espaço 

simbólico de falta, organizado a partir de uma marca, de enigmas e insuficiência, 

mas não de total assujeitamento, uma vez que impregnado de sensibilidade e 

movimento, insiste em falar, em demonstrar essa perda ou romper com a privação, 

sobretudo, de uma voz (ou alma) que não tem palavras, fica atrás do pensamento 

(LISPECTOR, 2019). Assim, ao falarmos dessas molduras da submissão, de 

estruturas hierárquicas, do poderio imposto pela linguagem, parece possível afirmar 

que o texto literário – significação em movimento, fonte de respostas que interrogam 

e perguntas que respondem (BARTHES, 2019); na tentativa de não jazer inerte em 

sua forma, busque pontos de fuga e se torne um “atrapalhador de significâncias” 

(BARROS, 2010, p. 338) capaz de apreender “signos singulares mas conhecidos, 

corpos novos mas virtualmente repetidos” (BARTHES, 2007, p. 130). Ou ainda, fazer 

coincidir ou combinar o selvagem e o feminino (BARTHES, 2007). Nessa direção, 

talvez, pensar o feminino dentro da escrita, particularmente a antuniana, seja 

“apenas” uma questão de aprender a ler certas narrativas a partir de como se entre-

abrem, de suas palavras que ficam sempre esquisitas e só aparentemente 
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descarrilhadas, pois que, no esforço de se frasearem, e nas tentativas de 

penetrarem o vazio, se definem por dentro, pelo interior. 

Desse modo, o feminino neste estudo se acentua como modalidade de 

escrita, isto é, “a uma consciência mais funda do que a inteligência” (ANDRESSEN, 

2015, p. 893), a odores e sabores densos e lacunares que afluem com frequência, 

mas não apenas, em textos escritos por mulheres. Essa arte ou estilo nasce, como 

escreve Castello Branco (1991, p. 13-14), naqueles excessos de linguagem, em 

espaços e enunciações emanados do interior: “um tom, uma dicção, um ritmo, uma 

respiração próprios”, que vão além dos temas eleitos por aquele/a que está a 

escrever. Esse processo, temos de admitir, demonstra que embora a pena invoque a 

imagem da paternidade, e a noção de identidade autoral proponha caminhos 

importantes, não deve se restringir, exatamente, ao sexo biológico daquele que 

chefia o jogo de luz e sombras das significações. Isso porque escrever, como propõe 

Deleuze (1997, p. 11), é um caso de devir e, como tal, sempre busca o não-lugar, a 

vizinhança, pois que está sempre “num devir-mulher, num devir-animal ou vegetal, 

num devir-molécula, até num devir-imperceptível”, mas, não no sentido inverso, isto 

é, “no devir-Homem, uma vez que o homem se apresenta como uma forma de 

expressão dominante que pretende impor-se a toda matéria”. 

As palavras de Castello Branco e Deleuze parecem se equilibrar e ganhar 

uma linha relacional quando observamos que António Lobo Antunes (apud 

ARNAUT, 2008, p. 178), ao associar seu modo de escrever nos primeiros romances 

a uma tentativa de exorcizar “certas desilusões” e revoltas pessoais, e, talvez por 

isso, adotar uma escrita compulsiva e agressiva que, se não impedia a palavra do 

outro, a convertia em falas avulsas – “Se fôssemos, por exemplo, papa-formigas, a 

senhora e eu, em lugar de conversarmos um com o outro neste ângulo de bar, talvez 

que eu me acomodasse melhor ao seu silêncio [...].Talvez que finalmente me falasse 

de si”193 –, foi se despindo do que Seixo (2002, p. 46) denomina de processo 

verberável da destruição, colonialismo, impostura ou crueldade, para dar lugar ao 

que podemos chamar de uma escrita de lateralidades, isto é, mais próxima da dor e 

da angústia do outro que da emergência de uma razão, menos embriagada e 

trovejante, para tornar-se eco, composição delineada de vazios (corroborados por 
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elementos gráficos) cada vez mais repetitivos e incógnitos, como podemos ver na 

fala de Maria Clara, protagonista do décimo quarto romance do autor: 

 

se me conduzisse ao comboio e me deixasse partir, abandonar 
Alcoitão e ao abandonar Alcoitão libertar-me para sempre do sótão do 
Estoril onde não passo de um retratinho cortado com uma lâmina de quem 
estava ao meu lado, se não revolvesse caixotes até me descobrir no fundo, 
diluída, minúscula, sem importância alguma 

acredite que não tenho importância, não se incomode comigo, largue-
me, esqueça-me 

consoante me descobre  
me descobriu, é tão fácil descobrir-me  
neste prédio de dois andares logo adiante da coelheira onde dúzias 

de focinhos nos vão roendo ao roerem o tempo, não se incomode comigo, 
largue-me, esqueça-me  

eu disse nos vão roendo ao roerem o tempo, roendo a que não 
desiste de procurar, de ler 

esqueça-me com este fogão antigo, estes copos desemparelhados, 
este cheiro de açúcar queimado que persiste nas coisas, o eco de um 
grito

194
 

 

A expressão de narradores como o médico de Os cus de Judas e de Maria 

Clara em Não entres tão depressa nessa noite escura, desenha a complexidade que 

as narrativas antunianas alcançaram desde a publicação de Memória de Elefante, 

em 1979. Se no segundo romance, Os cus de Judas, a personagem feminina 

(prostituta), a quem o narrador (médico, classe média) recorre, é traduzida pela 

ausência de um ser desprovido de voz e motivação – aquela que, entre páginas e 

páginas escritas se mantém estagnada, pronta a receber e a respirar o intenso 

sofrer e pensar do médico psiquiatra, e que se concretiza, ao final, apenas como 

objeto hetero-erótico de um ex-alferes da guerra colonial; em Não entres tão 

depressa nessa noite escura, romance publicado no ano 2000, a mulher afirma-se, 

ao que Navas (2009, p. 81) denomina de moderna, pois que a personagem, ao vestir 

a máscara do “indivíduo ensimesmado, voltado para si mesmo, como centro 

convergente de conflitos”, desencadeia reflexões que evidenciam a insatisfação da 

protagonista no espaço abismal da vida, do texto. Nessa narrativa, a personagem 

Maria Clara é uma espécie de “peso trémulo da ausência”195, que está sempre a 

escrever “com uma varinha de cana e uma estrela de papel de seda com um dos 

ângulos dobrado”196, a mover e a inventar a si, e as demasiadas vozes que se vão 
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surgindo umas sobre as outras, pelas linhas de seu diário, um “reboliço de 

papéis”197.  

A escolha de uma mulher que, na polifonia de vozes de Lobo Antunes, se 

impõe e se desdobra em duas possibilidades: “para além de „existir‟ como 

personagem, está, no interior da ficção, a escrever o seu diário, cujos textos se 

intercalam, fundidos na ficção geral” (SEIXO, 2002, p. 387); aponta para o 

reconhecimento e aproximação do autor, para o que Blanco (2002, p. 181) nomeia 

de “capital humano da dor e da perda”. Nesse espaço de encenação, atravessado 

por uma escrita e um corpo que se fazem impronunciáveis, Maria Clara, personagem 

a quem Lobo Antunes afirma se assemelhar por ter, efetivamente, se revelado 

através dela – “enquanto escrevia tinha a impressão de que estava a mostrar as 

minhas tripas” (ANTUNES apud BLANCO, 2002, p. 187) –, representa, nas palavras 

de Arnaut (2012, p. 43), o “culminar de um trajecto e de um projeto de plurivocalismo 

exercitado no avesso do masculino”. Essa focalização da voz feminina, que 

acreditamos ter se iniciado de forma sistemática com as narradoras de Exortação 

aos Crocodilos198, certamente estabelece, em Não entres tão depressa nessa noite 

escura, a presença da mulher na esferográfica do autor. Entretanto, no movimento 

escritural de Lobo Antunes, o avesso do masculino “é dada à leitura, não à visão” 

(BARTHES, 2007, p. 69). Produz-se num “além falar” da mulher, na inscrição de sua 

impossibilidade, ou, como escreve Telles (2009, p. 465) a propósito da personagem 

Maria Clara, se faz na ausência de totalidade dessa narradora, que não sabe muito 

sobre si mesma, muito menos dos fatos que reescreve sem sucesso e dos seres que 

inventa.  

O feminino marca o timbre de Lobo Antunes e parece ganhar lugar definitivo, 

por exemplo, na relação contrastante dos discursos de Maria Clara – “o tal homem 

da casa”199; e sua irmã, Ana Maria. Enquanto a escrita da primeira busca, como 

propõe Navas (2009, p. 105), se comunicar de forma lógica e coerente, objetivando 

sufocar a transparência e os pedaços de sua agonia – “um pombo no algeroz, o olho 
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direito primeiro, o olho esquerdo depois / um macho ou uma fêmea? / para quê 

tantos detalhes, um macho pronto, um macho azul se quiseres, tanto faz”; o texto da 

segunda personagem é descritivo, ritmado, um corpo que transborda, tenta ouvir, 

falar:  

 

o que não era meu namorado deixou de telefonar na altura do 
segundo mês ao dizer-lhe Há qualquer coisa em mim e ele a recuar um 
bocadinho com tanto medo na cara, a cara sabia, a boca fingia não saber, 
Qualquer coisa o quê, a cara sabia, a aflição, o pânico, o corpo a reunir-se 
para sair da esplanada, tropeçou nos pombos, num berço, numa mesa, 
Qualquer coisa o quê, ter quase pena dele, lembrar-me da noite no carro e 
ter pena de mim, Qualquer coisa que não veio, não te aflijas, não desmaies, 
qualquer coisa que devia ter vindo e não veio, nada de importante, gaivotas, 
um vaporzinho a fumar de mãos nos bolsos e cigarro na boca, ao nosso 
lado um casal a escutar-nos, a mulher da idade da minha mãe embora 
vestida como a governanta o alvoroço, o assombro

200 (grifos do autor) 
 

Esse projeto, de dimensão poética, em que há “carne e cheiro e vida e 

alma”201, nos mostra que a escrita antuniana assume direções tortuosas, um estilo 

considerado, na hierarquia dos significados, feminino. Os traços dessa feminilidade 

são delineados por entonações entrecortadas, por signos que carregam a 

impertinência da queixa, da súplica, do espanto (BARTHES, 2007, p. 66) e, por uma 

voz, como observa Hélène Cixous202 (1996, p. 92), ausente de fôlego, que se afasta 

da razão para se entregar à lógica do corpo, de sua carne que fala e busca se fazer 

ouvir e a inscrever a si mesma, num emaranhado de silêncios e interrogações.  

Diferentemente do que vemos em uma escrita literária convencional, o texto 

antuniano busca a consciência, o traço, o balbucio do corpo, ou, como diz Barthes 

(2007, p. 126), “o gesto da feminilidade, não o seu plágio”. Por isso, podemos dizer 

que esses traços no discurso, esses “vazios poeirentos”203 desenhados num “vagar 

cauteloso”204, não se esgotaram em Não entres tão depressa nessa noite escura, 

pelo contrário, foram adensados por Lobo Antunes em obras posteriores, como por 

exemplo, no romance de 2012, Não é meia noite quem quer. A narrativa, fincada na 

                                                           
200

 Ibidem, p. 410. 
201

 Quarto livro de crónicas, p. 295.  
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mente de uma professora de cinquenta e dois anos, irmã de um suicida, filha de pai 

alcóolatra, esposa condenada a viver com “peito falso diferente do outro”205 devido 

ao câncer, e cujo marido, por aflição ou enjoo passou a se afastar, apela ao leitor 

para que lhe acompanhe, que vasculhe segredos, se apegue, gradativamente às 

lembranças despedaçadas, às palavras em suspenso que vão se infiltrando nas 

falas solitárias, por entre frases descontínuas que delineiam não uma história, mas 

uma espécie de depoimento ou relato sobre a presença da degradação e da morte, 

do facho de luz que acompanha todas as coisas: 

 

vim a esta casa para me despedir dela, os banheiros cobriram o burro com 
um oleado e levaram-no para o armazém, ecos de pinheiros no eco dos 
meus passos, qual de nós é as árvores e qual de nós sou eu, um melro 
mudou de galho num frenesim de páginas, os compartimentos aumentaram 
de tamanho, afigurou-se-me que um pedaço de vestido da Esmeralda, uma 
boneca que tive, e afinal o sol num caco de prato, se me desse para 
comunicar em quantas vozes a minha voz se dividia

206
 

 

Esse corpo de mulher, que se exibe a partir do emprego complexo e obscuro 

das palavras, da materialidade dos sons, das cores, de imagens, é, assim como o 

corpo do texto, um tecido de citações, de simulações custosas, um puro significante 

(BARTHES, 2007, p. 122), que força o leitor a fixar os olhos nas “inutilidades que a 

gente aprende de cor”207, a enxergar “lâmpadas pelo caminho, os ponteiros da mesa 

de cabeceira no mesmo ângulo possível”208, a respirar o “bolor do silêncio que 

cresce”209, a recolher “ideias de tristezas”210 que se não as reconhecemos no instante 

da leitura, é certo que nos rondarão ao “fitarmos o vazio nas manhãs de domingo”211: 

 

Gostei de ti logo no primeiro minuto só que não sabia o que fazer desde que 
o meu marido me trocou por, desde que o meu marido se foi embora, eu 
estava morta, percebes, morta, tudo defunto em mim, quando a requisição 
no Ministério acabou pensei, sem tristeza nem alegria, porque cá dentro 
nem tristeza nem alegria, indiferença, lá vou ter que suportar aulas de novo, 
criaturas à minha frente que se não darão ao trabalho de ouvir o que digo e 
o que posso dizer que lhes interesse, vão à escola porque têm que ir à 
escola, não escutam, não aprendem, não sabem falar quanto mais 
escrever, cochichos, empurrões e eu sozinha diante deles como sozinha em 
casa, nem os via, palavra, debitava a matéria enquanto assuntos sem 
relação com o trabalho e sem relação entre si apareciam e desapareciam à 
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medida que a minha boca continuava a mover-se, a fatura do gás, por 
exemplo, de que deixei passar o prazo e agora tenho que ir à companhia e 
aguentar horas na fila antes que me fechem o contador, um dente lá atrás a 
aborrecer-me, a minha madrasta, há muitos anos, foste tu que partiste o 
bâmbi e foi o braço, sem querer, que o expulsou da cómoda, [...]

212
 

 

Esse discurso – “espécie de respiração húmida no ar, uma boca mais 

apressada que o costume”213, abundante em vírgulas, de respiração difícil, em que 

as sentenças não são estruturadas gramaticalmente, uma vez que as palavras 

correm vertiginosamente e acompanham o ritmo expressivo do interior, e que se 

prolonga por todo o capítulo, exige que o leitor encontre o modo de respiração 

próprio do texto. Nesse momento, a língua torna-se desconhecida, repleta de 

vontade de dizer, mas insuficiente no falar. São linhas que sustentam o espaço de 

um quotidiano de gestos, confluência de olhares e sofrimentos quase 

essencialmente femininos, pois que, inundado de “sobras de agonia nos azulejos do 

chão”214, ora se encolhe, ora se agita no interior das casas, debaixo dos lençóis, 

deixando sempre amontoar entre a garganta e os lábios, os caroços de sons e 

sensações que “antecedem a fala e não falam, desistem, dão ideia de se ir embora e 

não se vão embora”215.  

Segundo Castello Branco (1991, p. 22), a escrita feminina busca “a inserção 

do corpo no discurso” e se constrói a partir de lacunas no tecido significante e 

“através de uma estrutura paradoxalmente prolixa e elíptica” que “se funda a partir 

de uma falta, de um vazio” (CASTELLO BRANCO, 2004, p. 141-142). Esse vigésimo 

quarto romance do autor coloca-nos, face aos traços mais fortes dessa escritura que 

se enuncia feminina, sem fôlego, excessiva, dividida, que se lança para frente, e se 

faz incontrolável216 (CIXOUS, 1996, p. 94). Trata-se de um texto e sujeito revestidos 

do paradoxo da agonia, do impedimento, de um espaço erguido por repetições, lugar 

em que o autor empírico parece buscar, obsessivamente, desprender-se de seus 

próprios conflitos hegemônicos, como se precisasse torná-los legíveis para exorcizar 

de si o lado funesto que torna o homem fantoche de seus instintos, e, nas palavras 
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de Beauvoir (1970, p. 9), a um só tempo o positivo e o neutro que se apresenta 

como Sujeito absoluto a colocar o Outro(a) diante de si; no lado oposto encontramos 

a consciência das personagens femininas, essa voz não-toda, enclausurada “num 

mundo construído pelo firme traço ou traça do discurso masculino” (BRANDÃO, 

2004, p. 37), e que, assim como o texto, é mantida na linguagem, isto é, “falando 

segundo certas regras (ou contra certas regras)” (BARTHES, 2004b, p. 67). Marcada 

pela (in)diferença e negatividade, essa voz vive em busca de autoria – da vida, do 

texto. Por ser movimento, travessia, e também ressentimento, falhas, feridas, pode 

ecoar experiências traumáticas, uma vez que a memória tende a resmungar 

lembranças amargas e a manifestar, no jogo de forças com a pena (objeto de 

tradição patriarcal), as prisões interiores e corporais, as angústias que predominam 

nos estereótipos sociais (privados, públicos), culturais. Com efeito, como se vivesse 

certa “comunhão indizível” com o outro – “São eu e eu sou elas, falando para elas, 

por elas”217; e supondo que a literatura seja uma língua maior, Lobo Antunes, em vez 

de escrever sobre o objeto, ou contar suas “lembranças, suas viagens, seus amores 

e lutos, sonhos e fantasmas” (DELEUZE, p. 1997, p. 12), entra “pedalando o 

vazio”218 em sua própria língua como estrangeiro e se desloca por uma série de 

buracos, traços, pregas de sensações, e passa a escrever a partir do não-lugar, dos 

desvios, de um como que se reflete na diferença do estilo, necessário para criar e 

revelar a vida nas coisas (DELEUZE, 1997). 

Não pretendemos, aqui, esgotar o pensamento sobre a estética do feminino 

no discurso de Lobo Antunes, embora esse seja um caminho interessante a se 

percorrer, e, ainda, carente de reflexões em torno do tema. O feminino na escrita 

antuniana, como vimos ao longo desse tópico, serviu para discutir como o autor foi 

se afastando das dores de um eu (autobiográfico) masculino traumatizado, para se 

espalhar pelos quadros de sujeitos vários, se suturar às almas de mulheres que 

vivem uma jornada de silêncios compridos e se expressam numa “angústia 

cardíaca”219. Ao entendermos que as obras de Lobo Antunes, como afirma Warrot 

(2013, p. 209), funcionam “como um continuum, em que escolhas de escrita se 

prolongam e desenvolvem”, crescendo em complexidade e diversidade, em 

irrupções constantes e simultâneas de “vozes, reveses, tempos, incidentes, 
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perspectivas e símbolos” (SEIXO, 2010a, p. 314), faz-se necessário explorar, com 

mais afinco, os desdobramentos enunciativos nos romances elencados como corpus 

de nossa pesquisa: Exortação aos Crocodilos (1999), Da Natureza dos Deuses 

(2015) e Para aquela que está sentada no escuro à minha espera (2016). Em linhas 

gerais, ao compreendermos que “nossos corpos são textos que conduzem às 

memórias” (CANNON apud VAN DER KOLK, 2020), e que as mulheres, 

cotidianamente, são vítimas de uma série de eventos sociais e culturais, insidiosos e 

negativos, acreditamos ser necessário abrir mais algumas portas na complexidade 

do discurso antuniano, no que concerne às mulheres que protagonizam os 

romances, a fim de situar e entender as diferentes formas e sutilezas das 

manifestações dos eventos traumáticos presentes nas narrativas do autor, afinal, “as 

mulheres nunca se sabe”220. 
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CAPÍTULO III 

 

 

“In all forms of art, part of you is in the 

trauma, and part of you is a step away from 

it”. 

 

(Maya Angelou) 
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É DO PASSADO QUE O SILÊNCIO CONVERSA:  

A ESTÉTICA DO TRAUMA 

 

 

3.1 O silêncio murmura um grito calado 

 

Quando passamos pela religião cristã, na qual vemos seu principal apóstolo, 

Paulo, pregar as crenças na desvalorização e sujeição das mulheres ao afirmar que 

estas deviam permanecer caladas quando na igreja – “antes permaneçam em 

submissão, como diz a lei. Se quiserem aprender alguma coisa, que perguntem a 

seus maridos em casa; pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja” (BÍBLIA, I 

CORÍNTIOS, 14: 34-35) –, e instituir a ideia do controle e autoridade dos maridos 

sobre as esposas – “A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não 

permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas 

que esteja em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva” (BÍBLIA, I 

Timóteo 2:11-13); e, ao caminharmos por alguns pensamentos filosóficos como os 

de Rousseau sobre a educação, os quais enfatizam, em virtude da natureza sexual, 

a passividade e a fraqueza das mulheres em relação aos homens – “Na união dos 

sexos [...] nasce a primeira diferença assinalável entre as relações morais de um e 

de outro. Um deve ser ativo e forte, o outro passivo e fraco” (ROUSSEAU, 1979, p. 

306) –, bem como o inquestionável aprisionamento econômico a que o feminino 

deveria ser submetido – “os homens dependem das mulheres por seus desejos; as 

mulheres dependem dos homens por seus desejos e suas necessidades; nós 

subsistiríamos mais sem elas do que elas sem nós” (ROUSSEAU, 1979, p. 311); 

algumas perguntas parecem nos sacudir e manter nossos espíritos ocupados: “Em 

que se transforma o arquivo quando ele se inscreve diretamente no próprio corpo?” 

(DERRIDA, 2001, p. 08). Por exemplo, quando este é olhado “como um rafeiro com 

cio olha o traseiro de uma cadela na praça” e, não muito raro, obrigado “a estender-

se no tapete, de ventre para cima” enquanto o agressor ri “das suas exclamações, 

dos seus protestos e dos seus murros insignificantes de mulher”?221. Ou, quando, 

para não fracassar numa ordem simbólica imposta e tornar-se corpo abjeto, seco e 

em desacordo com as funções de seu sexo, como sublinha Butler (2003), necessita 
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inflar-se e aceitar “como quem aceita um intruso inevitável”222, a vocação da 

gravidez imposta? 

Diante de tantos séculos de autoritarismo, em que as sociedades ditas 

civilizadas, como pontua Woolf (2004, p. 42), tornaram as mulheres espelhos 

“dotados do mágico e delicioso poder de refletir a figura do homem com o dobro de 

seu tamanho natural”, e insistiram num imaginário da objetificação do masculino 

sobre o feminino, com abordagens religiosas e filosóficas que colocaram a mulher 

no centro da subalternidade – “Estou farto de dizer aos meus amigos [...]: rédea 

curta, ordens simples, distância antes que lhes venha a tendência de nos calcarem 

que se a gente lhes fornece corda é certo que calcam, está na natureza delas”223 –, 

não poderíamos inferir que seus corpos, “terreno com solo fértil de possíveis 

achados, sensações, emoções, objetos e cheiros” (TEDESCO, 2004, p. 273), 

tornaram-se a si mesmos arquivos de crueldades e/ou dores latentes, de vergonha e 

humilhações, de culpa e ressentimentos? Se pensarmos nos inúmeros anos de 

acusações, de redução à inferioridade, e, principalmente, de que o homem, como 

afirma Rousseau (1979, p. 308), só é homem em certos momentos, mas que a 

mulher é mulher a vida inteira – sempre sujeita a ordens, restrições sociais, a 

abusos físicos e sexuais e, principalmente, à desconfiança; podemos admitir, como 

pontuado por Brown (1995, p. 105), que ataques diários à integridade e à segurança 

pessoal das mulheres e de outros grupos não dominantes andam de mãos dadas 

com o trauma psíquico, não sendo, necessariamente, acompanhado pelos sintomas 

padronizados do TEPT. E sendo a literatura um meio pelo qual se é possível narrar 

as emoções, escavar e decifrar sentimentos profundamente humanos, levando à 

superfície as dilacerações abertas na alma e no corpo, não poderia ser ela 

testemunha e, ao mesmo tempo, depósito de feridas e recuperação de memórias 

nem sempre creditadas pela história? 

De acordo com Deleuze (1997, p.11), a literatura “é uma passagem de vida 

que atravessa qualquer matéria vivível ou vivida”; ela elucida novas formas de 

pensamento, é um movimento de linguagem, uma constante de ressonâncias e uma 

combinação de sensações que escapa da mera representação do real, para encenar 

seu próprio real. Nesse movimento de combinações e possiblidades, a prosa 

antuniana, ainda que dotada de “cadências capitulares” e crivada de “troços de 
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inegável qualidade lírica” (SEIXO, 2002, p. 417), torna tátil violências difíceis de 

serem acessadas ou comunicadas, já que o sofrimento é sempre individual e a vida 

privada, indubitavelmente, mais misteriosa e complexa do que a pública. Se 

levarmos em conta que o trauma pessoal sofrido por Lobo Antunes na guerra 

colonial foi refletido, naturalmente, em seus primeiros livros, não poderia ser 

diferente que, sendo o escritor também psiquiatra, “um arquivista incansável do 

humano” (SÁ, 2013, p. 23), suas personagens femininas dessem ênfase à 

comunicação de certos sofrimentos e à exposição de situações que resultam num 

contínuo e insidioso presente de subjugações, que, culturalmente enraizadas, nunca 

desaparecem de fato, por mais que os meses mudem, os anos passem e a terra 

gire. Por meio da afinação entre tema e estrutura, de sentimentos e acontecimentos, 

o autor, em Exortação aos Crocodilos – narrado sob os pontos de vista de quatro 

mulheres (Mimi, Fátima, Celinia e Simone) que vivem numa “espécie de solidão 

assustada”224, alheias e estranhas ao mundo, inafastáveis das esferas domésticas, 

dependentes economicamente do sexo masculino, ou governadas pelas 

preferências e valores estéticos elaborados por este –, faz emergir histórias 

interiores de diferentes tipos de violências (repetitivas): domésticas ou de guerras 

(em sua maioria privadas); lembranças de vozes torturadas por uma hierarquização 

quase atemporal, que aprisiona a mulher ao seu órgão reprodutor e a um corpo de 

identidade amputada.  

A partir desse décimo terceiro romance, podemos notar a mudança de 

perspectiva de Lobo Antunes no que concerne às personagens femininas, e suas 

complexidades no plano narrativo da ficção: personagem principal revestida de 

espírito crítico. A mulher, que em obras anteriores era apenas uma forma de 

ausência ou abandono, tornou-se narradora principal “nas matérias que seleciona ou 

cala, e nas alterações – simulações, mentiras – que na sua narração inclui” (SEIXO 

et al, 2008, p. 414). Ainda assim, a percepção de uma passividade dolorida (SEIXO, 

2002, p. 304) nos romances que se seguiram a esse é evidente. Mesmo nos mais 

recentes, as figuras femininas que pululam pelos romances do autor são seres 

imobilizados: em Da natureza dos deuses (2015), encontramos uma reflexão sobre a 

natureza humana e suas destruições, um texto de interrogações várias e dentre 

elas, do motivo pelo qual “Jesus decidiu fazer sofrer as mulheres [...] ordenando-lhes 
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sê o palhaço do teu marido, a cadela, a puta, a cabra”225 – uma seleção de relatos e 

testemunhos de abusos sofridos por uma senhora presa no sótão pelo marido, de 

confidências feitas por uma filha já idosa à Fátima (uma empregada de livraria) que, 

enquanto se coloca como ouvinte silenciosa, dá cordas às suas próprias 

recordações e manifesta um real cheio de “pormenores que por muito que a gente 

se esforce não se desvanecem”226 –; e também, o seguinte, Para aquela que está 

sentada no escuro à minha espera (2016), vigésimo sétimo romance do autor, que, 

tradicionalmente, não possui início ou desfecho. Nessa obra, tudo são memórias 

associadas ao ricochete de pensamentos e sensações do presente, ecos do 

(des)aparecimento de um ser decrépito: uma ex-atriz com quase oitenta anos, 

cuidada por uma senhora de idade contratada pelo sobrinho do marido, e acometida 

de uma possível doença de Alzheimer. Possível porque nada podemos afirmar no 

fluxo interminável de recordações da narradora. Tudo gira e (des)aparece, de modo 

que “só” as recordações de dois casamentos (um por necessidades econômicas e 

outro por solidão e conveniência), as situações em que foi violentada, o bater e o 

silenciar de um crucifixo na parede quando na hora do sexo, os momentos da 

infância em Faro, retornam como zumbidos, ou como gritos assustados, que só 

podem ser expressos pela desordem das emoções e no espaço privado da voz 

interior, já que Celeste (possível nome da personagem), “convencida que o passado 

se engole e engole realmente, quer dizer esconde-se cá dentro”227, não fala mais, 

apenas entende, sente, tece recordações à medida em que ela e o tempo se diluem.  

Como já evidenciado por Arnaut (2012), ainda que assumam a posição de 

personagens principais, essas mulheres antunianas se mantêm, por diferentes 

formas, submissas, enclausuradas dentro de si e/ou mantidas confinadas em sótãos, 

excluídas e/ou repudiadas pelo sistema de dominação masculina, de modo que, 

independentemente de cenários afetivos, são incapazes de escapar ou de fugir “em 

direção a vidas luminosas e dignas” (ARNAUT, 2012, p. 74). Não obstante, embora 

a crítica tenha apontado para a diluição do peso da voz da mulher nos romances de 

Lobo Antunes, mesmo daquelas alçadas à posição de narradoras principais, e 

afirmado suas responsabilidades nos relatos serem apenas aparente (ARNAUT, 

2012), pois que a passividade e dependência do feminino em relação ao masculino 
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é sempre dominante, chamamos a atenção para o fato de que essa passividade e 

até mesmo certa incapacidade de combater as adversidades, quase inerente a todas 

as figuras antunianas, está aliada, como bem notou André Corrêa de Sá (2013, p. 

127-160), a um vetor que acreditamos ser preponderante nos textos do autor: a 

presença de nós traumáticos oriundos da continuidade de matrizes de sujeição, 

inferiorização e violência. Estas, de tão poderosamente radicadas e absorvidas 

pelas almas, especialmente as femininas, deixam essas mulheres pairando numa 

atmosfera de embotamento emocional (SÁ, 2013), ou, melhor dizendo, numa 

espécie de energia restritiva que impede ou limita suas ações e reduz, 

substancialmente, sua autorrealização.  

Vejamos o caso de Exortação aos Crocodilos – obra em que o autor 

problematiza a revolução de Abril, com seus atentados bombistas e assassinatos, e 

que, a contraponto, como gosta de afirmar sobre todos os seus livros, não possui 

história, pois esta nada mais é do que “o prego onde se penduram os quadros” 

(ANTUNES apud BLANCO, 2002, p. 28). A primeira narradora, Mimi, é surda, vive 

"numa campânula de silêncio”228, e está com câncer em “estado terminal, 

desenganada dos médicos com metástases generalizadas e o peso de trinta e cinco 

quilos correspondente a pouco mais que o esqueleto”229. Casada com um mandante 

de atividades terroristas, “um bicho confuso que se agita e desperta, se transforma 

lentamente em pernas, dedos, braços”230, em “fragmentos que se unem até compor 

um homem”231, Mimi passa a vida num jogo de claro e escuro – não ouvindo as 

pessoas ou as campainhas do telefone e da rua, todavia, ouve “os ruídos do mundo, 

o forno, os relógios, estalos da madeira, gemidos de canos, a angústia das plantas 

na varanda, a inquietude e o sofrimento da casa”232; de modo que podemos 

entender ser o primeiro a representação dos elementos externos que compõem os 

espaços objetivos, e o segundo, a extensão de sua inquietude e sofrimentos, o 

assentamento das irrupções do passado, a impotência diante de uma vida regulada 

por certos costumes e funções: 

 

− Pode cair o prédio inteiro que a Mimi não nota 
a chamar-me com a argola divertida do mindinho 
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− Verdade ou mentira Mimi? 
eu distraída alargando o sorriso 
− Pois claro 
enquanto o meu marido abria os braços numa evidência de vitória, 

como se a minha surdez lhe aumentasse o prestígio 
− Aí tem 
tirando de novo o revólver do bolso para se suicidar com um tiro na 

boca, todos quietos em pânico e afinal o cigarro acendia 
− Aí tem 
se lhe perguntam, e não há dia em que não lhe perguntem, porque 

casou comigo, responde que aprendeu à sua custa, desde criança, que 
aquilo que um homem necessita na vida é uma criada ou uma governanta 
em condições, estrábica ou coxa mas em condições, infelizmente para o pai 
dele a sua velha, por exemplo, nun

233
 (grifos do autor). 

 

Por meio dos monólogos interiores de Mimi, conhecemos os motivos de seu 

casamento. Após a morte da matriarca da família, a avó Alicia – “autoritária e 

entrevada” que “aconselhava testamentos e partos, despedia cozinheiras, 

adivinhava os relâmpagos”, “governava o mundo”234 –, os pais de Mimi, com toda a 

sua “miséria em desordem”: uma mãe “derrotada pela artrose” e o pai, um homem 

“de cálice esquecido nos dedos” em meio a “paredes sujas, lençóis sujos, torneiras 

entupidas, restos de guisado”235, na certeza de que a filha deficiente não passava de 

um “estorvo que as criadas se esqueceram de derramar no balde e levar da 

cozinha”236, ofereceu-a em casamento para, em troca, receberem uma “ajudinha” do 

genro237. Nestes termos, não fica difícil supor, portanto, que a surdez da narradora, 

como escreve Maria Alzira Seixo et al (2008, p. 518), “constitui para o marido uma 

espécie de garantia de que a mulher corresponde ao que dela pretende” – uma 

“doninha domesticada”238 e administradora do lar. Um modelo ideal que, por não 

perceber do que os outros “falam e os outros não perceb[erem] o que [ela] 

percebe”239, passa a vida a esconder suas frustrações e sofrimentos com um sorriso 

em que “só a boca era alegre, mais nada, gestos semelhantes a gestos de 

espantalhos, desordenados, bruscos”240. Com efeito, o que os comentários e 

narrações de Mimi permitem observar, é que sua história ilustra e aponta para 

atitudes de violências deliberadas por discursos opressivos enraizados, atos de 

humilhações verbais mascaradas, em que a mulher, uma propriedade do pai e 
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desprovida de qualquer ganho financeiro, pode ser usada como objeto – “um 

bengaleiro, um cabide, um móvel, qualquer coisa inerte que não responde e parece 

não ver, não se magoa, não se exalta”241(grifos do autor); uma espécie de moeda de 

troca, capaz de neutralizar a miséria da família e que está apta a governar, 

docemente, a casa do marido. 

De igual forma, em Da natureza dos deuses, em que se entoam os 

pormenores de uma família da alta burguesia de Portugal, e todos, inclusive o país, 

estão nas mãos do senhor doutor – representante do poder econômico –, uma ou 

mais personagens narradoras, diferentes entre si, se alternam em suas recordações 

do passado, ou, podemos dizer, sufocações no tempo presente, que, segundo 

Norberto Cardoso (2015), são capazes de congregar todos os passados, tantos 

quantas versões que deles conseguimos elaborar. Dominadas por esse patriarca 

cruel e violento, as personagens designadas de Senhora e filha da senhora, além de 

serem constantemente inferiorizadas e definidas como inessenciais pelos homens, 

são utilizadas em forma de transações comerciais, como corpos sem sujeitos, ou 

palhaços242 que durante a vida precisam representar papéis e exercer as tarefas de 

seu sexo: reprodução, ocupação do lar e sedução – “todas as mulheres são 

palhaços dos homens, com algumas há-se ser como sem algemas só que com 

algemas, a mesma espécie de satisfação que nunca vem por inteiro”243. A mãe da 

Senhora, que antes do casamento se chamava Raquel, era filha de um judeu – “que 

devia dinheiro a toda a gente e não eram os negócios que não tinha, era o jogo”244 – 
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juntamente uma outra senhora comum, que, como muitas mulheres, não possuía 

nenhuma riqueza para legar à filha, já que sua herança, depositada aos cuidados do 

marido, marchou toda. Em seu relato, em forma de monólogo, que está a escrever, 

tomamos conhecimento de como, aos dezesseis anos, se tornou “árida por fora, por 

dentro recordações e isso mas por fora árida”245: 

 

nunca me tinham estudado durante tanto tempo e com uma intensidade 
assim, de punhos a apertarem os braços da cadeira ao ponto de pensar que 
os quebrava [...], ainda não havia pinheiros, nem sem abrigo, nem a casa 
em Cascais, quanto mais este quarto e o vento no escuro, o meu marido 
para o meu pai 

– Dá-me a sua filha em casamento e eu cubro-lhe as dívidas e meto a 
fábrica a funcionar em condições 

o meu marido para o meu pai 
– Alguém vai dirigir o negócio e você que está velho nem sequer 

trabalha só recebe o dinheiro 
[...] 

casei passados dois meses e não vi o meu marido até lá, vi operários no 
nosso andar, armários, quadros, um centro de mesa maior, a Titina não 
chinelos, sapatos, deslocando-se como se aprendesse a andar, numa 
lentidão medrosa 

[...]  
e o que recordo da igreja é uma gota de pombo que me caiu no chapéu, vi a 
casa de Cascais, as árvores da China e os compartimentos imensos, o meu 
marido a entrar à minha frente, sou mulher, valho pouco 

– Por aqui 
sem um gesto, uma atenção, um sorriso e não levei a mal porque não 

casou comigo, comprou-me
246

 

 

Como afinal, para os patriarcas das famílias, o casamento “é isto afinal o 

casamento é só isto”247 – a mulher “um peixe pendurado no anzol”248 e um saldo de 

dívidas ou o aumento de uma fortuna; a filha da senhora também foi obrigada, pelo 

pai, senhor doutor, a casar-se com um marido “incapaz de ser, capaz de ganhar 

dinheiro e de esmagar quem o impeça de ganhar dinheiro”249. Embora fizesse parte 

do poder de uma casa com “dúzias de degraus de mármore do graveto à 

entrada”250, que recebia nos tempos áureos “o rei da Itália, o rei da Roménia, o 

duque inglês que dormia num quarto do primeiro andar onde o embaixador da 

Alemanha o visitava”251, a filha da senhora sempre fora, desde a infância, 

lateralizada e submetida à subjugação justificada pelas relações tácitas de poder e 
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hierarquia, figuradas na narrativa, pelo senhor doutor. A filha, que ao longo do 

romance descobrimos ser ilegítima, é afastada da mãe, e, ao não ser um filho, 

também não era “filha de uma mulher, [mas] filha de colares, de perfumes, de 

brincos, de cabelos pintados, de anéis, filha de óculos escuros e um chapéu de aba 

larga a sorrir no ténis / – Sou a tua vaca a tua cabra a tua puta bate-me”252. 

Aprisionadas e despedaçadas, vivendo em uma espécie de mansão do 

desespero, a esposa do senhor doutor, que, como punição por ter se recusado a ser 

sombra e tentado fugir com um amante, passa a vida presa num sótão; e a filha que, 

mesmo depois de adulta e idosa, continua no palácio, agora em ruínas, vivem 

ensimesmadas num clima de melancolia e fadiga. Assim como a personagem da 

cantora, que assume a narrativa da última parte, e afirma ser cada vez mais “um 

corpo que é e não é”, essas mulheres não conseguem se autodefinir: “eu incapaz de 

falar [...] / eu não valho um caracol, eu não sou, eu um nome cada vez menos 

nome”253; de modo que parecem se uniformizar numa espécie de monofonia, em 

que suas vozes e identidades, ainda que diferenciadas, se amalgamam no absurdo 

dos espaços familiar, afetivo e social. Como catalisadoras do sublime e do grotesco, 

essas mulheres encenam fatos e histórias de vidas interiores deterioradas, 

existências complexas e instáveis. Por isso, julgamos que a figura do palhaço nesse 

romance, e, principalmente, no correspondente ao feminino, está ligada à questão 

identitária, às máscaras sociais e (in)variações dos modos de ser-no-mundo: “como 

será com algemas, a mãe da Senhora dentro da Senhora, a apertar um bocadinho 

os dedos que a apertavam”254. Expostas ao julgamento e à violência masculinas, e 

sendo consideradas quase incapazes de “um raciocínio sólido” (ROUSSEAU, 1979, 

p. 331), elas demonstram sua revolta jogando “soslaio[s] de rancor ou de 

cansaço”255 aos homens com quem convivem enquanto marcham para o nada, e 

saem de cena através da morte – sempre no escuro à espera.  

Acrescente-se ao exposto que a condição de objeto dessas personagens, 

suas inquietudes e angústias não ficam restritas aos abusos psicológicos e 

ausências de afeto ou condições de exclusão por parte do masculino. O sofrimento 

de Mimi em Exortação aos Crocodilos, por exemplo, é também prolongado por anos 

de violências físicas que deduzimos ter sofrido de sua família – “a minha família 
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chegar do cemitério, me atentar nas nódoas do vestido e me bater, as sobrancelhas 

e os lábios deles moviam-se sem som ao gritarem comigo”256 –, e de um episódio de 

estupro que acompanha a narradora e a encerra num círculo inerte, “como se 

continuasse a dormir, num corpo que era a sombra do [seu] corpo”257, em que as 

memórias traumáticas das situações de violência continuam sempre a retornar de 

forma desconexa e desconectada de seu significado comum: 

 

quando era pequena e não lograva descansar a Mamã Alicia deitava-me 
numa almofada grande demais para mim e adormecia com a cara junto à 
minha cara e o dia na rua, prédios e chafarizes 

não  
nem prédios nem chafarizes, um moinho, vacas, patos, um rapaz 

numa carroça, uma nora, o meu marido ou o secretário sacudia as 
sementes da roupa e eu apertava o lenço no lábio, o gancho do brinco que 
me rasgava a orelha não doía, rasgava e não doía, foi ele quem me separou 
dos outros no pinhal e disparou sobre mim, quer dizer ordenou-me que 
abrisse a boca e não abri, nunca abri a boca na arrecadação a não ser na 
altura em que a blusa cedeu e procurou beijar-me, no pinhal rasg 

– Mandei-te que abrisses a boca não mandei? 
rasgou-me a outra orelha, pegar no champô minúsculo e no sabonete 

pequenino, abrir o chuveiro e ficar limpa de novo, se eu fosse normal 
escutava a água escorrer-me dos braços, apenas eu e a minha pele sem 
sinais de ninguém, o que não sei o que era e me aleijava as costas, o que 
ignoro o nome e me separava as pernas, não doía porque não lograva 
sossegar e me deitavam numa almofada grande demais para mim, uma 
cara junto à minha cara ou seja as copas dos pinheiros conversando 
comigo, dois ou três gaios nas trevas do Cardal, a minha mãe a chamar-me 
da cozinha, a senhora loira na moldura, o médico esculpindo sílaba 

 – Mandei-te abrir a boca não mandei mandei-te abrir a boca
258

  

 

A cena de estupro de Mimi não é descrita de forma aberta ao leitor e pode 

passar quase invisível e inaudível. Devido à impossibilidade de apreensão do real, 

sobre suas memórias, pairam uma névoa e um sentimento de vazio que encobre 

suas palavras. Passado e presente misturam-se em imagens invertidas, rastros 

estranhos e confusos de presenças e ausências, fazendo com que seu trauma seja 

sentido durante as atividades cotidianas, em momentos comuns, como quando, na 

reunião do grupo terrorista – “o senhor bispo, o comandante, a Fátima, a Celina, o 

[seu] marido” encontram-se “cravados nos anzóis da cozinha” – o general, em 

gargalhadas, que desce “da cadeira ao tapete a abotoar-se e a desabotoar-se numa 
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pressa embrulhada”, pergunta: “– Estamos sozinhos não é verdade não é verdade 

que estamos sozinhos?”259. 

Mais literal e, nem por isso, menos traumática, são as situações de estupro 

vivenciadas por Fátima em Da Natureza dos deuses (2015) e pela ex-atriz idosa em 

Para aquela que está sentada no escuro à minha espera (2016). No primeiro, 

Fátima, cuja voz ocupa todos os dez primeiros capítulos da primeira parte do livro, é 

personagem pobre e enigmática. Escolhida pela filha da Senhora para levar-lhe 

livros que nunca lê, é aquela que recebe a função de acolher o discurso 

desesperado de acontecimentos que continuam a acontecer, de ouvir a exaustão e a 

melancolia de uma Senhora “sempre sentada na poltrona da sala, de cãozito no 

colo” e cujo corpo sempre imóvel, “quase em contraluz, transparente, a voz 

apenas”260, fica à sua espera, com uma cadeira destinada ao lado. Com um filho de 

seis anos para sustentar, abandonada pelo marido e trabalhando cerca de “dez 

horas por dia na loja, metade dos sábados, metade dos domingos”261, Fátima aceita, 

após várias recusas, jantar com um “sujeito da editora, com um fato que não ligava 

lá muito bem com a camisa e sapatos que não ligavam com nada”262. Mas, como as 

“mulheres nasceram para o sofrimento”263 e estão sempre “prontas a estimularem o 

pecado, quem confia nelas a não ser um mongolóide”264, Fátima é levada, pelo 

sujeito da editora, a um restaurante localizado numa “dessas aldeias à volta de 

Cascais”, com “prédios clandestinos, ruas por alcatroar, andaimes e tijolos ao 

abandono, romenos, pretos e todos os cães do mundo juntos ali”265, e, logo após 

saírem do local, é violentada por ele e mais três comparsas: 

 

o preto do capacete e o sujeito da livraria conseguiram extrair-me do banco, 
despenteada, a gemer 

– Por favor por favor 
no instante em que o uivo do cão emudecia, o velhote da camisola 

interior 
– Tragam-na para cá 
designando a cave sem pintura nem móveis, com um único postigo 

além do qual nada, a vida termina nas aldeias à roda de Cascais, sobram a 
serra, o mar, as minhas pernas que o preto do canivete segurava, o meu 
corpo a torcer-se, não eu, o meu filho 

– Não 
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eu a lutar somente, foi o meu filho quem protestou 
– Não 
eu nem ai enquanto os dois pretos e o velhote da camisola interior me 

estendiam na cave, com o sujeito da editora fora 
– Não me deixam entrar? 
a voz dele contra a porta 
– Não me deixam entrar? 
o som de quem cai, torna a cair, avança ao calhas 
– Deixem-me entrar 
e não foi necessário pegarem-me nos braços e nas pernas, creio que 

os auxiliei, não auxiliei, auxiliei a fim de não me rasgarem mais a camisola e 
a saia, não me aleijarem muito, não me matarem 

– Não me matem 
como matavam as mulheres em África, com faca, catanas, pedaços 

de bordão, eu com vontade de dormir, [...] a voz do velhote de camisola 
interior 

– Já chega
266

  

 

Nesse romance, os abusos sofridos por Fátima, bem como as cenas de 

violências física e psicológica que presenciou, quando pequena em África, contra 

uma professora mulata “viúva de um indiano de calções que trabalhava na 

barragem”267 e que um fazendeiro branco visitava e esbofeteava, aparecem de 

forma mais direta e brutal que em Exortação aos Crocodilos. Enquanto ouve o 

testemunho da filha da Senhora que está “numa poltrona grande demais para 

ela”268, as cenas de opressão e violência sofridas aparecem de forma recorrente na 

mente de Fátima. Suas memórias intercalam-se às da Senhora numa espécie de 

narrativa reiterativa de acontecimentos insuportáveis e difíceis de serem 

enfrentados. O choque do estupro e sua condição de arquivista-ouvinte dos traumas 

da Senhora, fazem com que Fátima fique alheia ao presente da diegese, e avance 

para uma morte (ainda) em vida “– Se não tivesse um filho jogava-me fora”269. 

A mesma conduta, corriqueira, de atividade desumana e comportamento 

predatório, é sofrida também pela ex-atriz de Para aquela que está sentada no 

escuro à minha espera. A narradora, que já não tem uma voz (se é que um dia a 

teve), fala, a partir de um interior ruidoso, com ruminações de imagens, sons e 

memórias confusas, sua história de vida, ou melhor, aqueles “restos de sono” e 

“fiapos de pesadelos por acabar [que] se nos enrolam em torno”270. Em sua história, 

onde passado e presente se amontoam num acúmulo de frases e perguntas 

intermináveis, tomamos conhecimento de suas experiências traumáticas, da 
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desilusão, aflição e abusos sofridos quando, ainda muito jovem, deixou a família no 

Algarve para tentar a carreira de atriz em Lisboa: 

 

fiz provas em duas ou três companhias recitando páginas para sujeitos 
sentados a secretárias, de boquilha, que me diziam 

– Vamos ver ponha aí a morada 
o último mandou-me despir 
– A expressão corporal é muito importante continue a leitura continue 
num esconso com fotografias de artistas, cartazes de dramas e um 

calendário com o mês errado em que uma mulher de fato de banho e botas 
altas se equilibrava numa mota, o meu pai ou um sujeito careca acho que o 
meu pai, acho que um sujeito careca para outro sujeito careca que entrava 
nesse momento 

– Olha só a visita que eu tive 
sentado na sala em pijama de queixo na palma, acho que me 

enganei, não o meu pai, o sujeito a olhar-me o corpo 
– Não está mal não está mal 
a levantar-se da cadeira e colocando-se por trás de mim a melhorar-

me as inflexões da voz abraçando-me o peito, dedos que me procuravam 
embaixo da cintura respirando com força, os dedos, não ele porque a boca 
no meu pescoço 

– Mais alma agora mais alma imagine-se a senhora da mota 
que não me dava alma alguma, uma empregada de limpeza a abrir a 

porta e o sujeito a empurrar-me de súbito 
– Já não se pode trabalhar caramba? 
ao mesmo tempo que a minha mãe para mim cheirando-me o vestido 
– Com quem estiveste tu não me mintas 
como tentando ganhar tempo na esperança que me ocorresse uma 

desculpa 
– Com quem estive eu como? 
e apesar da minha mãe em Faro, longe, não me ocorria nenhuma, o 

sujeito desanimado, regressando à cadeira 
– Aquela parva cortou-me o entusiasmo podes vestir-te garota 
e depois de eu vestida mais desanimado ainda a coçar o joelho 
– Vai-te embora não serves

271
  

 

Não importa o quanto tempo passe, o “eu” da atriz continua a construir 

narrativas e percepções de um passado deslocado, conectado ao vazio de 

sentimentos e de um profundo mal-estar que parecem comprimi-la ao assustador 

papel de um corpo coisificado, a uma identidade suprimida e limitada a “lágrimas 

numa face sem expressão de lágrimas, somente a boca a mastigar-se a si 

mesma”272. Sua velhice, como afirma Seixo et al (2008, 575) a propósito desse tema 

recorrente nos romances de Lobo Antunes, é a “concretização da passagem do 

tempo sentida na carne [...] enquanto usura e desgaste” e também, julgamos, que se 

trata de uma reflexão sobre os pormenores e, aparentes, fragmentos insignificantes 

das consequências insidiosas de uma vida construída sob a humilhação e abusos 
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cotidianos, anulada pela constância do medo, e pelo convencimento de inferioridade 

inerente ao gênero: 

 

comigo a pensar que de há tempos para cá tudo me chega em 
fragmentos sem relação uns com os outros, o motor do gato já não roçava 
por mim porque os bichos dão conta, vão-se afastando da gente, acham 
que deixámos de ser nós, evitam-nos, 

[...] 
e eu já esquecida das palavras, não é por mal, desculpe, o senhor 

Barata 
– Que infeliz 
disso recordo-me, olha o porteiro do teatro com dó 
– O que fazem as doenças 
Faro, Faro, o meu pai e eu a passearmos no cais, o director do teatro 

para mim 
– Queres ser actriz mosca morta? 
a verificar-me a cara, o corpo, as pernas, a correr-me a palma no 

peito 
– Para verificar se é postiço tentam sempre enganar-me 
a desabotoar-me a blusa e a desimpedir a secretária jogando papéis 

no soalho 
– Temos que fazer a prova 
eu com dezessete anos de joelhos no ar enquanto ele 
– Descalça-te 
um sapato no chão, o segundo não sei porquê mais leve, o director 

do teatro a puxar-me as pernas 
– Mais para aqui rapariga que assim não me dá jeito 
a procurar-se em si mesmo e a procurar-me a seguir, de repente 

cego, de nariz ao alto, enquanto eu olhava os cartazes de espectáculos 
colados na parede, não me doeu nada, o director recuou um passo intrigado 
a remexer-se com as pontas dos dedos 

– O que aconteceu a isto? 
tornou a avançar meio comprometido 
– Vamos lá ver agora 
e tornou a não me doer, suor no lábio, suor na testa 
– Afasta as pernas pequena

273
 (grifos nossos) 

 

Nesse universo de leis severas, em que o hábito da violência se torna 

afirmação da ilusão do poder, a ex-atriz, que passa toda a narrativa com o “desejo 

concreto e vago de morrer”, precisa conformar-se, guardar a dor, autônoma, teimosa 

e continuar existindo “à espera não da morte, de uma paz que não há”274. Por mais 

que tenha se esforçado para esquecer o passado, é notório que suas feridas, já 

enraizadas, foram minando suas emoções e sua capacidade de ação: “não 

compreendia o motivo de não ser capaz de me exprimir, as palavras existiam cá 

dentro mas não saíam nem à mão de Deus padre”275. Segundo Herman (1992), 

mulheres que sofreram abusos e estupros, na tentativa de lidar com a vergonha e a 
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dúvida em relação à sua conduta, podem passar suas vidas numa espécie de transe 

traumático que ocorre de maneira descontrolada e geralmente inconsciente. Nesse 

estado, a pessoa traumatizada, embora tenha sofrido uma descarga emocional 

intensa, ao relatar as violências sofridas, o faz, por vezes, a partir de imagens literais 

e sem emoção, como se estivesse num estado de dormência e analgesia, como 

podemos ver no excerto supracitado. 

 Assim como as demais narradoras, ainda que houvesse talento ou boa 

expressão nos palcos, seus sonhos de sucesso foram condicionados a um 

movimento de tensão constante em que as exigências de submissão e práticas de 

descaso e vergonha se tornaram muros maciços, dentro dos quais o sentimento de 

inadequação lacerou sua alma e a hipótese de um futuro. Por isso, mesmo tendo 

assumido a condição de narradora principal, essa personagem, confinada em seu 

silêncio, sempre emudecida – primeiro enquanto mulher, e posteriormente em 

decorrência de sua decrepitude –, nunca conseguiu alcançar o papel de 

protagonista, seja nas artes dramáticas, isto é, no trabalho, seja em sua vida 

pessoal: “o que fui cinzas, o que quis cinzas, o que desejei cinzas, pozinhos 

dispersos que o vento dissolveu, talvez só a lebre continue muito depressa canavial 

fora pulando o riacho que levou sumiço há milénios”276. 

A impressão com que ficamos, portanto, é que essas mulheres, ausentes de 

um nome próprio, e mesmo aquelas que dizem ter um nome, vivem uma relação 

conflituosa entre o ser mulher e suas máscaras. Por necessitarem agir de acordo 

com o domínio masculino, e sempre atentas ao risco da punição, vivem, no que 

Herman (1992) afirma tratar-se de estágio de entorpecimento, o que pode ser 

confundido, facilmente, com atitudes de passividade enraizada ou aceitação de 

dominação. De acordo com Herman (1992, p. 55), quando uma pessoa se encontra 

completamente impotente numa situação, seu sistema de defesa pode ser ativado e 

seu estado de consciência alterado. Essas alterações de consciência encontram-se 

no cerne da constrição ou do entorpecimento, tratando-se de um dos sintomas do 

transtorno de estresse pós-traumático. Às vezes, paradoxalmente, em vez de evocar 

sentimentos como terror e raiva, um estado de rendição pode dissolver e se 

sobrepor, como anestesia parcial à raiva, ao terror e à dor. 
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Nessa caminhada complexa e labiríntica desses romances antunianos, outra 

narradora a manifestar “uma máscara de fada”277 enquanto sente-se diferente das 

outras mulheres – “as pessoas acreditarem que eu sou eu, confundirem esta 

estranha comigo, o que aconteceria se lhes aparecesse tal como sou de facto, outra 

cara, outras mãos, outro queixo, outra boca, outra voz”278; e deseja “desligar o 

mundo”279 e por fim na tristeza que a fere, na “dignidade vacilante” que se 

desmorona em lágrimas, em “soluços que embrulham as palavras”280, é Fátima, de 

Exortação aos Crocodilos. Numa tentativa de “estar sozinha a beber cafés e a fumar 

cigarros”,281 de ir-se embora e “voar um bocadinho no Campo de Santana”282, ou 

seja, de experimentar a liberdade que lhe foi privada, abandona o marido. Mas, tal 

como Mimi e as outras narradoras do romance (Celina e Simone), Fátima só 

consegue viver no mundo com a ajuda de um homem, pois dele vem seu sustento, 

sua existência física e moral. Assim, por não ter onde morar, obriga-se a viver de 

forma ainda mais deprimente com seu padrinho bispo, um dos “monstros invisíveis 

dos confessionários”283 que, juntamente com o marido de Mimi e sob o pretexto de 

fazer parte de uma “guerra santa”, é um dos principais atuantes da rede bombista. 

Ainda acorrentada às ideias de servilismo – “o psiquiatra acha que eu devia ser 

enfermeira dos homens [...], o que me faz pensar que de certo modo sou enfermeira 

do meu marido, do psiquiatra, do meu padrinho a rondar-me apavorado que o seu 

Deus o castigue”284; Fátima sente-se uma desgraçada incapaz de formular um novo 

destino – “o meu padrinho tocou-me [...] me achar tão desgraçada [...] um ramo de 

glicínia, graças a Deus, fazia-me companhia no peitoril”285; e, com sua boca muda e 

“tendência para esquecer a crueldade”286, deixa-se enredar numa teia sórdida com 

seu padrinho, dormindo com ele numa cama fria e vendo seu sonho de voar perdido 

ao engravidar: 

 

Há ocasiões em que me pergunto por que motivo continuo aqui, a engomar 
batinas entre cheiros de incenso, num andar onde os reposteiros de 

                                                           
277

 Exortação aos Crocodilos, p. 163. 
278

 Ibidem, p. 67. 
279

 Ibidem, p. 22. 
280

 Ibidem, p. 157. 
281

 Ibidem, p. 23. 
282

 Ibidem, p. 25. 
283

 Ibidem, p. 70. 
284

 Ibidem, p. 157. 
285

 Ibidem, p. 210. 
286

 Ibidem, p. 64. 



130 

 

 

damasco engolem os ecos e um velho me cobre com o olhar como os bois 
cobrem  

(sofro-lhe o peso nos rins e não me toca, respira-me no pescoço e 
está longe, tosse-me na nuca e mantém-se no escritório, às voltas com a 
Bíblia, soluça-me pedidos e permanece calado) 

os cascos lentos, as ancas empenadas, a ternura gelatinosa que as 
lentes desfocam, cobre-me com o olhar como os bois cobrem  

– Fatinha 
as narinas gigantescas, o pescoço pesado 
– Fatinha 
– Beija a mão do teu padrinho Fátima 
a outra mão na minha cabeça, rebuçados de fruta pegados ao papel 
– Menina obediente menina obedien 
não me atrevia a cuspir os pedaços de invólucro, conforme não me 

atrevia a descolar a hóstia das gengivas por medo de magoar o Jesus, 
engolia sem mastigar 

– Não se mastiga
287

 (grifos do autor) 

 

Assim como sua homônima em Da natureza dos deuses que afirma: “sou 

fácil de enganar, perdoo a todo mundo, olho e não vejo, vejo e não ligo, a culpa é 

minha”288 e que, em virtude do estupro, também carrega o peso de uma gravidez 

indesejada, Fátima é invadida por atitudes compassivas, quase autômatas, 

incompreendidas até por si mesma. À primeira vista, seu comportamento pode 

parecer de resignação e aceitação aos comandos do grupo terrorista e desejos 

sexuais do padrinho, mas, em seu interior, desfiam-se sensações de desespero e 

vergonha por viver uma vida imposta, mascarada e incerta: 

 

Às vezes, no momento de adormecer, sentia um choque eléctrico nas 
pernas e acordava a pensar que tinha de deixar de existir para que 
houvesse amanhã, dado que se não deixasse de existir o hoje não acabava 
nunca, não o hoje do dia, em que eu era eu, mas o hoje da noite em que 
não sei quem era, com a igreja deitada sobre a casa esmagando o canário, 
os passos e as vozes, perguntava 

– Eu sou o quê?
289

 

 

Nessa mesma ordem de ideias, mas buscando não se afundar numa 

“resignação melancólica”, magoada por não ter sido doutora ou general, ou uma 

“senhora doutora engenheira arquitecta”290, destaca-se Celina, a terceira narradora 

de Exortação aos Crocodilos. É a que mais possui, dentre as quatro mulheres desse 

romance, uma vida social ativa, repleta de banalidades e não menos ordinária, pois 

credita seu valor na juventude corporal, na atenção e admiração alheias. Esnobe e 
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fútil, insolente e arrogante em relação às outras, Celina desempenha 

comportamentos femininos socialmente adequados como vestir uma blusa preta e 

usar brincos compridos, “meias escuras a fim de esconder a celulite, as varizes e as 

estrias que a Elisabete jura que não há”; e ir à cabeleireira para “fazer madeixas e 

esconder as brancas”, recusando-se a sair de lá até que “os vincos dos quarenta 

anos, que ela chama de expressão”291, se apaguem com o creme. Foi casada com o 

senhor Borges por vinte e dois anos, um viúvo da idade de seu pai, “igualmente 

sério, igualmente calado, igualmente a enterrar-se no jornal mas de sardas e pêlos 

ruivos no dorso das mãos”292, e que fora assassinado, sob seu comando, por seu 

amante, o sócio e marido de Mimi. É nesse contexto do assassinato do marido e da 

convivência com o amante e o grupo terrorista, que temos acesso à consciência e, 

consequentemente, às reflexões, angústias e questionamentos de Celina. Seus 

movimentos internos são articulados à incompreensibilidade do real, à fixidez da 

escassez e da carência que apontam para uma negatividade imanente, “resultante 

da violência praticada em si pelo desejo impositivo dos outros” (SEIXO, 2002, p. 

377), e que cumprem o papel de desnudamento do interior. Enquanto alarga sorrisos 

aos seres masculinos, ao oferecerem-lhe “cadeiras naquela pressa amável dos 

homens, cheia de beliscos e palavrões escondidos”293, Celina recolhe-se no 

passado, nas suas impressões e reflexões: “Por que motivo as coisas morrem dentro 

de nós?”294. Essa morte constante das coisas, de si, dos sonhos da infância e da 

idade adulta, e a morte como possibilidade de escape, comporá todo o espaço da 

narrativa, inter-articulando os deslocamentos de experiências de violência 

psicológica e sexual, a anulação da comunicação e a busca de uma tentativa de 

poder calcada em ambivalências, já que será o suicídio coletivo, arquitetado por 

Celina, a permitir a materialização da liberdade, solução unicamente viável para 

vidas despedaçadas, “idênticas às árvores podres de que sobejam apenas as 

raízes”295. 

Se à Celina cabe a tarefa de por fim à sombra que ela, Mimi e Fátima 

tornaram-se, à Simone, quarta narradora desse romance, sobrará o papel de 

traduzir em palavras a complexidade dos acontecimentos, de tentar fabricar vida a 
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partir da experiência de morte – a sua própria, das mulheres, daqueles que foram 

assassinados e também do grupo terrorista. Vivendo com um namorado violento (o 

chofer do marido de Mimi, que prepara os atentados) em uma garagem, e desejosa 

“de não estar com ele, [n]um pânico que se esforçava por ocultar”296, cansada de 

“dormir num colchão atrás dos automóveis, acordar com dores de cabeça derivado 

aos vapores da gasolina, encontrar a roupa na mala manchada de fuligem, [...] de o 

general e os outros entrarem sem se incomodar [consigo]”297, sem pedirem licença, 

lhe darem os bons dias sequer, a vida de Simone, apresenta-se, assim como todas 

as demais, decepcionante e insatisfatória. Por meio da sobreposição dos tempos 

narrativos, os traumas decorrentes de seu gênero vêm à tona através de 

pormenores no momento presente, que retomam situações opressivas vivenciadas 

na infância, como o fato de ser considerada desprovida de inteligência pelos 

professores: “A sua filha não tem miolos dona Esperança só tem corpo”298; a 

pobreza de sua família: “o meu pai rondava-me as gavetas em busca de dinheiro, 

sem consideração pelas glândulas”299; e o bullying sofrido por estar acima do peso: 

“– A tua menina ficou tão gorda é problema do sangue ou é doença? / evitando tocar 

onde eu tocava, arredando as crianças de mim”300; este último é visto por Simone 

como fator que restringia, ainda mais, suas possibilidades de autonomia, e que a 

relegava à uma vida de subalternidades: 

 

os antigos polícias esperavam-nos sob o carvalho da garagem com a 
viúva do sócio que me despreza mais que os outros, não me responde aos 
bons dias, fala como se falasse a criadas, troça de mim que se lhe vê na 
cara e o carvalho diante de toda a gente, escandalizado 

– Queima-a 
de forma que a queimei consoante queimei os retratos do álbum, a 

mulher avermelhou-se, empardeceu e amontoou-se em cinzas no chão à 
minha roda, sempre que sonhei que morria acordava num susto e a minha 
mãe em lugar de Cíntia 

– O que foi Simone? 
com o goraz do almoço na mão [...] o goraz recuava assustado, o 

comandante recuava assustado, na pensão em Espinho metralhadoras, a 
garrafa de água e a jarrinha de flores artificiais no soalho, o banco onde 
deixei a roupa tombado, a lâmpada que vasculhava os cobertores 
imobilizando-se em mim, o telefone a tocar duas vezes e a calar-se 

– Nunca pensei que a mulher fosse tão gorda 
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quando entrava com a bandeja do almoço sentia os óculos do senhor 
bispo subindo-me devagar os tornozelos e de súbito estava nua na alcatifa, 
tentei cobrir-me e a bandeja caiu

301
 

 

No grupo das quatro mulheres de Exortação aos Crocodilos, Simone é 

aquela que está fora do centro de um círculo padronizado (posição social e estética), 

sofrendo o isolamento e as consequências de uma vida miserável desde a infância 

porque Mimi, embora surda e “menos importante que o carvalho e menos viva que 

os mortos”302, possui uma vida financeiramente estável no casamento; Fátima, ainda 

que separada do marido, e tendo se tornado “uma espécie de coisa pendurada de 

que escorriam narizes de papelão, serpentinas, óculos de arame, sem / – Alegria 

alegria”303, recebe regalias por ser amante e afilhada do bispo; e Celina, invejada por 

todas por sua elegância e beleza, é objeto de desejo e decoração para os homens 

(– Somos sócios em tudo minhoca só que deste negócio ele não tem de saber”)304 

(grifos do autor). Olhada com indiferença pelas outras mulheres, tratada como uma 

criada pelos patrões de seu namorado, mesmo reiterando a si, em meio a frases 

interrompidas, não ser empregada de ninguém – “o secretário capaz de apunhalar-

me / (– Não sou criada de vocês não s )”305, Simone está presa a ordens social e 

estética que a forçam a viver como uma Outra – na infância, apontada como a 

menina gorda sem miolos; na idade adulta, vista como a “criatura gorda” que o 

“jardineiro de luvas, com a bomba do míldio a tiracolo [...] suspendia-se no escadote 

a elogiar”306, e que o bispo desejava: “se ia à copa encontrava o senhor bispo na 

copa, se me mandavam  buscar vinho  lá  estava  o  senhor  bispo à minha espera / 

– Chega aqui pequena”307. Embora não tenha passado por eventos devastadores, 

ela vive numa “agitação escusada”, num mal-estar e inquietação persistentes, que 

obscurecem sua construção de significados e a privam de conexão com a 

sociedade. Por ter internalizado os discursos da inferioridade, da vergonha em 

relação ao seu corpo, vive num passado coincidente ao presente, vivenciado como 

se ela estivesse sempre numa “ânsia de morrer”, vestida com o “espartilho que não 

[a] deixa respirar nem [a] torna mais magra”308. Seu trauma decorre da diluição de 
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sua identidade, de profundos sentimentos de vergonha diante do espelho, de 

situações insidiosas e de fragmentos de desilusões que a fazem adormecer 

embalada em soluços, desejando o futuro que imaginou quando esteve na barraca 

dos espelhos de feira: “linda, elegantíssima, em paz, sem ligar às gargalhadas do 

altifalante [...] / dado que a Madame Dolores, que conhece o futuro, [lhe] prometeu 

um marido bondoso, uma viagem de barco e uma herança inesperada”309. 

Considerando que nos romances de Lobo Antunes o inferno pode ser, 

sobretudo, uma morte em vida, como diria Maria Alzira Seixo (2010a, p. 18), patente 

na inquietação dolorosa que vivem cada uma dessas quatro personagens de 

Exortação aos Crocodilos, traumatizadas e sensíveis à hierarquia de corpos, 

podemos compreender que suas retomadas reflexivas do passado, por onde afluem 

assombrações, buscam vasculhar certas ausências na tentativa de desfazer “os 

lacres da linguagem que tentavam encobrir o „indizível‟ que a sustenta. A linguagem 

é antes de mais nada o traço – substituto e nunca perfeito e satisfatório – de uma 

falta, de uma ausência”, conforme explica Seligmann-Silva (2003, p. 48). Por conter 

nela tudo, aqueles(as) que tentam, num dizer impossível, expressar “fragmentos, ou 

cacos de uma memória esmagada pela força de ocorrências que não chegam nunca 

a se cristalizar em compreensão ou lembrança” (NETROVISKI; SELIGMANN-SILVA, 

2000, p.10), são testemunhas excepcionais, pois nela (linguagem) arriscam-se de 

um modo excepcional. Nessas condições, podemos dizer que as quatro narradoras 

de Exortação aos Crocodilos, juntamente com as personagens femininas de Da 

natureza dos deuses e Para aquela que está sentada no escuro à minha espera, 

são, portanto, testemunhas e arquivos do choque de uma história imposta, tensa e 

destrutiva, e que, num cenário de isolamento, de angústias e aniquilações, tentam 

articular um outro testemunho de dobras ainda mais problemáticas que envolvem 

acontecimentos e sombras particulares – as perdas que envolvem memórias 

disjuntivas de corpos feridos e invisíveis, silenciosos e silenciados em suas múltiplas 

formas de opressão e sujeição.  

Como Root (1992, p. 237) nos lembra, é preciso reconhecer que “todos 

temos um ponto de ruptura”310 e que o ambiente social e cultural contribui ou causa 

                                                           
309

 Ibidem, p. 238. 
310

 No original: “The second significant contribution is that it depathologizes normal responses to 
horrible experiences that transcend daily and developmental hassles and stresses. In the instance of 
trauma, this means that we acknowledge that everyone has a breaking point; disorganized and 
unusual behavior following horrible experiences are normal responses to traumatic events. Many of 



135 

 

 

ainda mais sofrimento aos indivíduos. Se levarmos em conta as experiências 

subjetivas das mulheres em relação a um evento ou série de eventos contínuos e 

insidiosos, por natureza, cumulativos, que degradam ou desumanizam seus corpos 

e almas, aceitaremos o fato de que uma das mais graves “feridas do trauma é o 

esmagamento do espírito humano” (dignidade, respeito), que, segundo Root (1992, 

p. 238)311, pode ser a “ferida mais difícil de curar”. E, finalmente, veremos que 

atitudes como culpabilidade, falta de confiança no outro, ausência de esperança, 

isolamento, despersonalização, são efeitos de experiências traumáticas que afetam, 

principalmente, mulheres ou grupos considerados vulneráveis como crianças, 

idosos, população lgbtqia+, desfavorecidos financeiramente. Por isso, ainda que 

divergentes entre si, com personalidades, ideias e ações próprias, Mimi, Celina, 

Fátima e sua homônima, Simone, a Senhora, a filha da senhora, a ex-atriz, e demais 

personagens secundárias, pertencem a uma certa substância fraterna, como uma 

comunidade de corpos feridos, símbolos de opressões; pois que, interligadas por 

situações semelhantes, expressam o perigo de viver e a impossibilidade de contar o 

que viram, viveram e sentiram – “não escrevo isto mas tenho tanto medo, o vento 

nos pinheiros e às nove horas”312, pensa Celina, pouco antes de se encaminhar para 

o patíbulo montado por ela.  

Com efeito, a ferida no interior de Simone não aponta, “apenas”, para uma 

morte-em-vida constante de um eu fantasmagórico, “danificado por „anos de 

sofrimento [que] lentamente apaga a imagem de humanidade dentro dele‟” 

(APPELFELD apud HARTMAN, 2000, p. 214), como observamos através das 

atitudes de Celina, ou dos excessos de passividade e dormência humilhantes de 

Mimi e Fátima; mas, para um trauma, como sublinha Caruth (1996, p. 58), cujo efeito 

não é o de simplesmente de destruição, e, sim, fundamentalmente, um enigma de 

sobrevivência. Curiosamente, em contraste com outras “protagonistas”, e aqui 

incluímos Da natureza dos deuses e Para aquela que está sentada no escuro à 

minha espera, Simone é a única que, apesar do cotidiano marginal, do pânico da 
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morte e do escuro, de não ter respondido a ninguém enquanto esteve na vivenda 

entre Sintra e Lisboa com os terroristas, porque a “língua  [havia] par[ado], os lábios 

pararam, os músculos da garganta quietos”313, ainda sonha com a liberdade de seu 

“eu” quando conseguir um café em Espinho (autonomia financeira) e a maternidade 

(força, realização pessoal). Seu trauma resulta num movimento de sobrevivência, 

num esforço que lhe permita continuar a viver e, simultaneamente, deixar de ser 

apontada como a Outra, assim como as demais (Mimi, a surda governanta; Celina, a 

minhoca amante; Fátima, a Fatinha enfermeira dos homens e afilhada do senhor 

bispo), cuja realidade e identidade são definidas por outros (KILOMBA, 2019), para 

tornar-se a si própria, sujeito de sua própria história, e não uma triste cúmplice, 

objeto humano envolvido nos atentados terroristas protagonizados pelos seus 

companheiros: 

 

se pudesse despir-me como os outros, entrar na franja das ondas 
– Por acaso não engravidaste Simone? 
em vez de combater o socialismo, os ateus, os estrangeiros que nos 

roubaram em África, o meu namorado comigo a escrever-lhe 
Simone e Simone e Simone 
na pele  
– Quero lá saber da política é uma maneira de ganharmos dinheiro 

dentro de três anos no máximo acabou-se montamos um café em Espinho 
sempre gostaste de Espinho 

a lâmpada da cozinha acesa que me impedia de morrer, enquanto os 
meus olhos ficarem abertos não conseguem matar-me, em Espinho à noite 
a escutar o farol, o nevoeiro a passear na janela farrapos gelados, à uma da 
manhã escondo as notas na copa, havemos de ter taipais derivados aos 
gatunos, subo ao primeiro andar e no primeiro andar uma casa só minha [...] 
não uma garagem a cheirar a gasolina e a borracha, uma casa a sério, 
afagar as coisas, sentar-me em todas as cadeiras rindo para ele, para mim, 
levantar-me, tornar a sentar-me a ajeitar o cabelo, pedir que se sentasse 
também, não é confortável amor 

– Não é confortável amor?
314

 (grifos do autor) 

 

Assim, como a formação da identidade ocorre na e por meio da linguagem, e 

o sujeito, não sendo anterior a esta, só se torna sujeito na medida em que fala, 

assumindo a enunciação e dela apropriando-se, como ato (BARTHES, 2004b, p. 

211), gerando, portanto, percepções da realidade e produzindo um “eu”, Simone 

precisa, na fala de Virginia Woolf (2014, p. 137-142), comunicar sua alma ou a vida 

interior, porque esta, por esconder os pensamentos mais doentios, não combina 

com a vida exterior (a que os homens dizem ser). E como “narrar ou falar é possível 
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somente sobre a e a partir da morte”, conforme a leitura de Biagio D‟Angelo (2014, 

p. 65), e sendo a escrita, ainda que fictícia, um ato de resistência capaz de dizer o 

indizível, é por meio dela que Simone tenta se expressar, imprimir e arquivar 

situações, acumular vitupérios, medos, vozes – dos mortos e dos vencidos: 

 

eu que não sou criada deles nem tenho de pôr touca, uniforme, luvas 
e servir à mesa quando convidam o general e o secretário para almoçar, 
apenas tenho de deitar-me na cama sem responder ao meu namorado ou a 
quem quer que seja, escrevendo com o dedo 

Simone 
nos lençóis, apagando e escrevendo 
Simone 
tornando a escrever 
Simone

315
 

 

Com exceção de Simone e seu namorado, todos morreram na explosão 

arquitetada por Celina. As três mulheres abdicaram da vida, escolheram a 

fraternidade de uma morte por gosto de liberdade (SEMPRUN, 1995, p. 24). Mimi, 

Celina e Fátima – definidas como “lixo doméstico”; e sentindo “de repente a 

inutilidade do mundo”316, sem “pretexto, uma razão, um motivo” e já tão vazias e 

esgotadas que estavam, desmoronaram-se “no ar [n]uma combustão de lágrimas 

ocultas”317. A sobrevivente, por ter conseguido fugir, sente-se impelida a encontrar 

palavras e a acessar o inacessível: “nenhuma saliva a embaraçar-me, nenhum 

músculo a trair-me, nenhum dente que me proibisse, os guardas espanhóis e o meu 

namorado à espera, reverentes”318. Dona de um “caderno secreto que anunciava na 

capa Este Diário Pertence a Simone Ramalho”319, e que “insinuava que um bispo, a 

igreja desmentiu de imediato, furiosa com o ultraje, apontando horríveis 

antecedentes de calúnias ateias contra Deus e a família”320, Simone vê na escrita a 

oportunidade de não se calar mais uma vez, de (in)screver realidades e narrar-se a 

partir das lacunas, de catástrofes das vidas íntimas e privadas (suas e daquelas que 

submergiram). Para si, a escrita é um ato de perseverança, um motivo de continuar 

a viver e de iludir a solidão. Isso não necessariamente significa, contudo, que ao 

buscar se fixar pela escritura, se esforçar em “trabalhar o tricot das intrigas, o 
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romance completo”321, Simone alcance o êxito de reproduzir o irreproduzível – os 

restos de memórias individuais, de vozes inconformadas e despedaçadas. Isso 

porque ela esbarra em outro mecanismo de dominação, no principal utensílio que a 

ajudaria a construir a si própria – a língua. Ora, se é dominando a linguagem que 

Simone, supostamente, no esforço de deslocar a fidelidade referencial e tornar 

audível a fragilidade da existência feminina, transformaria seu presente, passando, 

ao nomear sua história, de objeto a sujeito (KILOMBA, 2019, p. 28), e sendo a língua 

portuguesa padronizada pelo gênero masculino, a quarta sobrevivente, 

supostamente, não tem importância, “salvo para [...] massagear os tornozelos [de 

sua amiga] no baile”322. E, desse modo, o alcance de sua identidade é vencido por 

relações de poder e violência, por esquemas repressores que fazem seu diário 

recuar em páginas ambíguas e a alçar seu namorado a “presumível autor material” 

da explosão da vivenda: “(e isso dói) [...] / (isto é a loucura completa)”323. 

Como “antes de cinco meses não estar[á] em Espinho”, e tendo sua história 

sido criada e definida, mais uma vez, pela masculinidade compulsória, Simone vê 

suas “recordações caindo uma após outra no chão na leveza desorientada das 

borboletas mortas”324, afinal, como mulher, nas palavras de Beauvoir (1970, p. 10), 

ela pensa com suas glândulas. Deprimida e desanimada, se dá conta de sua 

inacessibilidade intelectual, de repetições fadadas a persistirem como mecanismos 

de subalternidades silenciosas, onde o passado não cessa de coincidir com o 

presente agonizante – “é já não termos dinheiro, é o café perdido, é Espinho que 

não há, é a tristeza do mundo”; e, por isso, na imanência da morte, e da frustração 

de seu relato, ou melhor, da impossibilidade deste, aceita o inaceitável: submergir 

com o namorado em “cinzas, caliça, chamazinhas, tijolos e pedaços de telha”325. 

O que a atitude de Simone nos leva a pensar é que, como para Lobo 

Antunes (apud BLANCO, 2002, p. 125) “as emoções são anteriores às palavras e o 

repto é traduzir essas emoções, tentar que as palavras „signifiquem‟ essas 

emoções”, a vida e, em especial, a autodestruição, em virtude de um certo 

desamparo existencial, parece tomar conta da dimensão narrativa desses três 

romances. Se em Exortação aos Crocodilos a autodestruição é concretizada pelo 
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suicídio físico, resultado de uma resposta ao desalento que as quatro mulheres têm 

para com a vida, em Da natureza dos deuses e também em Para Aquela que está 

sentada no escuro à minha espera, o instinto de sobrevivência das mulheres é 

minado por suicídios interiores em que os corpos, privados de voz, ausentes de 

esperança e regulados por padrões estéticos inalcançáveis, passam a vida se 

definhando em agonias, numa espécie de desintegração social e identitária: “me 

dava ganas de chorar, um fio de voz dorido / – Ajudem-me a tornar a ser eu”326.  

Dentro desse dilema cotidiano, em que o processo estético é desenhado a 

partir de discursos mudos de consciências que se desdobram em “vozes, 

respirações, pessoas, fragmentos vagos no escuro”327, os silêncios e as interrupções 

que produzem o ritmo das narrativas, aliada a uma cronologia complexa, buscam 

dar conta do adestramento e interdição dessas mulheres que, educadas sob normas 

reguladoras, têm suas palavras e opiniões enfraquecidas ou anuladas em qualquer 

circunstância. Na escrita antuniana, as vozes, como sugere Carlos J. F. Jorge (2003, 

p. 198), representam personagens sem nitidez, que embora não dialoguem entre si 

devido a uma existência consciente de relações humanas hierárquicas, buscam se 

fazer ouvir pelas outras, sem, contudo, darem atenção ao que as outras dizem.  

Desse modo, considerando, pois, a ausência de uma coerência interlocutiva 

entre as narradoras dos três romances aqui analisados, a produção do dizer é 

delineada pela impossibilidade ou por percepções vagas da comunicação e relação. 

Nesses romances, os conflitos são acentuados pela incidência repetitiva de traumas 

impregnados em corpos que vivem sob o drama da incerteza de si e, sobretudo, 

como escreveu Maria Alzira Seixo et al (2008, p. 367), de um medo exorbitante de 

viver, consequência da inquietação e angústia de vidas moldadas por vários tipos de 

misérias. Embora os homens divaguem sobre suas vidas malfadadas, sofrendo por 

vezes, direta ou indiretamente, conforme propõe Aline Prúcoli de Souza, de 

(des)territorializações geográfica e identitária (2014, p. 19), expressando 

comportamentos ambíguos e olhares ambivalentes, como é o caso do senhor doutor 

em Da natureza dos deuses: um banqueiro autoritário e controlador que diz não ter 

lágrimas, mas que, quando no escuro, sente-se frágil e indefeso; sua vida é jogar 

tênis, ganhar dinheiro, oferecer presentes a criaturas loiras e apavorar aqueles à sua 
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volta “para explicar quem manda”328; as figuras femininas, além de também se 

somarem a essa categoria, são acrescidas de uma miséria comum – a imersão 

numa morbidade de sentimentos de inferioridade (física e/ou social e sempre 

psicológica), ausência de alegria e supressão emocional cotidianamente 

predominantes, oriunda de visões androcêntricas que, para se afirmarem como 

essenciais, torna o outro (ausente também em sua língua) inessencial, o objeto 

(BEAUVOIR, 1970, p. 12), que tingido até os ossos de hostilidades justificáveis, é 

destituído de qualquer significação. Em sintonia com nossas reflexões, lembramo-

nos de Nietzsche: 

 

“Como fazer no bicho-homem uma memória? Como gravar algo indelével 
nessa inteligência voltada para o instante, meio obtusa, meio leviana, nessa 
encarnação do esquecimento?” [...] Grava-se algo a fogo, para que fique na 
memória: apenas o que não cessa de causar dor fica na memória 
(NIETZSCHE, 1998, p. 50). 

 

Decorre dessas questões, como podemos observar até aqui, a assimilação 

de que parece haver, no caso da literatura antuniana, um padrão cíclico, em que as 

personagens – independente do gênero, sexualidade e da “raça”329 – carregam 

feridas não cicatrizadas, sentimentos comuns de experiências dolorosas, em que o 

entorpecimento, a ausência de esperança, a vaguidão do olhar, a incapacidade de 

narrar para si e aos outros suas experiências, coexistem. Na medida em que 

entendemos o trauma como o resultado de uma constelação de eventos insidiosos 

de efeitos traumáticos, isto é, como uma série de experiências opressivas, capazes 

de ferir a alma de indivíduos (BROWN, 1995, p. 107), percebemos que muitas das 

personagens construídas pelo escritor, mesmo que, aparentemente desconectadas 

sentimentalmente umas das outras, compõem uma espécie de comunalidade, um 

grupo vulnerável e solitário de seres que compartilham de violências (públicas e 

privadas) cotidianas e institucionalizadas. Nestes termos, podemos afirmar que as 

obras antunianas assemelham-se a repositórios de feridas, isto é, a espaços de 

recordações e rememorações de mulheres cujos corpos, formados de restos de 

verdade (quase) inúteis, são os próprios arquivos de crueldades e/ou dores latentes, 

de lembranças bloqueadas e distorcidas por contínuos e insidiosos processos de 

repressão e controle. 
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Ao lermos os romances do autor pelas lentes dos estudos contemporâneos 

sobre trauma, podemos notar que, quando se trata do feminino, o escritor não expõe 

o trauma em sua forma dura e literal, antes, “trabalha com a linguagem”, pois esta é 

o mais importante, e “há que estruturar essa linguagem, ela tem de estar ao serviço 

do que se quer contar” (ANTUNES apud BLANCO, 2002, p. 28). Em outras palavras, 

cada autor tem os seus encantos, os pontos de fuga pelos quais avança sobre as 

coisas mesmas e abre túneis a fim de nos colocar em contato com o ilegível, o 

impronunciável que atravessa nossas ocupações habituais. Afinal, como observa 

Agamben (2012, p. 112), “Só a palavra nos põe em contato com as coisas mudas” e 

Lobo Antunes, em seu texto, comunica ou encena o trauma por meio da 

performance e da manipulação dos elementos narrativos, de atos mudos; de modo 

que a articulação dessas personagens femininas garante aos leitores não uma 

história, mas barulhos quase indecifráveis, murmúrios insistentes, vozes fatigadas, 

secas, trêmulas, que se erguem sozinhas “entre dois silêncios”330. 

Assim, considerando que o romance é impressão e não um argumento331 

(WOOLF, 1979, p. 91), e sabendo que o trauma é mais do que uma palavra, que seu 

conceito, certamente, ultrapassa formulações psicanalíticas e psicológicas, torna-se 

premente, portanto, entendê-lo e interpretá-lo a partir de suas penumbras, de seus 

desconfortos e das várias máscaras que sua natureza complexa e integrativa 

assume. Como Judith Herman332 (2009, p. xiii) adverte: “Às vezes, o todo é maior do 

que a soma de suas partes”, e, em vez de uma lista simples de sintomas ou 

conceitos, faz sentido refletirmos, a propósito do trauma nas narrativas ficcionais, 

tanto a partir de sua captura e compreensão temática, como sobre a organização de 

técnicas, estratégias e dispositivos literários que buscam captar e materializar esse 

drama que, a pontapés, deixam almas e corpos à beira de precipícios ou 

ressequidos. Não se trata, aqui, de um mapeamento de técnicas formais de 

construções mentais que as pessoas usam para dar sentido às suas experiências, 

ou de como o trauma da guerra, sofrido pelo autor, é impresso em seus romances, 
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mas para a ênfase de um certo estilo do texto antuniano, da leitura de inscrições 

ansiosas e irrespiráveis que se constroem e se espalham pelo papel, de caminhar 

por entre linhas estranhas e familiares que apanham, simultânea e subitamente, 

vozes delirantes que se lançam no vazio da página (CASTELLO BRANCO; 2004, p. 

122); porque, como aponta Caruth333 (1995, p. vii), não podemos ler histórias de 

trauma por meio de um único ponto de vista, reduzindo-as a clichês e, assim, 

incorrer em erro de transformá-las em versões de uma mesma história.  

 

3.2 Num soluço e a frase inteira dentro: fragmentos de um discurso sem nexo 

 

Se acreditarmos que estar traumatizado é estar possuído por uma imagem 

ou acontecimento, de modo que o sintoma traumático não pode ser interpretado de 

forma simples ou como mera distorção da realidade, uma vez que o colapso 

psíquico instaurado envolve sensações corporais, buscas estéreis e desesperadas 

de expressão do indizível e de realidades invisíveis (CARUTH, 1995)334, não é difícil 

supormos que há, como observa Geoffrey Hartman335 (1995), a inscrição de uma 

catástrofe interior na psique que torna a linguagem tensa, contraditória, perplexa e, 

portanto, eminentemente metafórica. Isso porque qualquer tentativa de exprimir a 

possessão ou assombração de experiências terríveis, de compreender a aspereza 

da agonia cotidiana, ou de refletir sobre a natureza miserável de seres 

desenganados, fechados em lágrimas, só pode ser realizada por meio da linguagem 

figurativa, que procura expressar o “ruído insuportável que habita o silêncio”336, 

explorar “uma espécie de tristeza que não entendemos”337. Em outros termos, as 

palavras laçam luz às impressões, pois que se relacionam com o momento negativo 
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 No original: “The difficulty of listening and responding to traumatic stories in a way that does not 
lose their impact, that does not reduce them to clichés or turn them all into versions of the same story, 
is a problem that remains central to the task of therapists, literary critics, neurobiologists, and 
filmmakers alike” (CARUTH, 1995, p. vii). 
334

 No original: “To be traumatized is precisely to be possessed by an image or event. And thus the 
traumatic symptom cannot be interpreted, simply, as a distortion of reality, nor as the lending of 
unconscious meaning to a reality it wishes to ignore, nor as the repression of what once was wished” 
(CARUTH, 1995, p. 4-5). 
335

 No original: “Traumatic knowledge, then, would seem to be a contradiction in terms. It is as close to 
nescience as to knowledge. Any general description or modeling of trauma, therefore, risks being 
figurative itself, to the point of mythic fantasmagoria. Something „falls‟ into the psyche, or causes it to 
„split‟. There is an original inner catastrophe whereby/in which an experience that is not experienced 
(and so, apparently, not „real‟) has an exceptional presence – is inscribed with a force proportional to 
the mediations punctured or evaded” (HARTMAN, 1995, p. 537). 
336

 A outra margem do mar, p. 52. 
337

 Ibidem, p. 133. 



143 

 

 

da experiência, com o que ela não foi ou não pode ser adequadamente vivenciada; 

as palavras articulam imagens, sons e sensações físicas que, acompanhadas de 

emoções intensas, podem absorver um choque não resolvido: uma gagueira rítmica 

ou temporal (HARTMAN, 1995, p. 543).  

Assim, sendo verdadeira a tese de W. H. Auden338 (2002), de que a neurose, 

para qualquer pessoa, é um anjo da guarda, e a experiência traumática, em vez de 

acidente, é a oportunidade que o ser humano tanto aguardava para que a sua vida 

tivesse, enfim, um propósito, já que o trauma, ao provocar uma ferida ou cicatriz, 

promove no traumatizado a busca sem fim por um sentido, a necessidade de tornar 

a vida um tema relevante e um assunto perpétuo; e que a arte, na observação de 

Schopenhauer (2019), é a imagem do mundo, um espaço sem pressa e sem 

repouso por onde falam, sob a desordem aparente dos traços e num tumulto 

indescritível de formas, todas as comoções humanas, alegria, tristeza, amor, ódio, 

medo, esperança, a incessante inquietação do mundo, a morte no último ato; não há 

como escaparmos da ideia de que em Lobo Antunes (apud ARNAUT 2008, p. 510-

516) encontramos a intersecção entre a necessidade de narrar a própria “história, 

sob ângulos diferentes. E voltar a ela. Constantemente”, e a tentativa incessante de 

contar, sob realidades sobrepostas e infinidade de superfícies, a vida da 

humanidade truncada, “suas emoções e os sentimentos sem nunca os mencionar, 

apenas através da tradução dos gestos, [...] através de factos, de objectos". A este 

respeito, faz-se oportuno o trecho de uma crônica do autor, em que seu trauma 

pessoal parece, por vezes, atravessá-lo durante seu processo de escrita: 

 

Esta crónica era para ser outra coisa mas sucede que de repente, ao 
principiar a escrever, Angola me veio com toda a força ao corpo. 
Desculpem: ia dar-vos uma história que se chamava Emília e umas noites e 
Angola, sem eu saber porquê, veio-me com toda a força ao corpo. Não sei 
explicar bem: já não me acontecia há muitos anos, julgava-me livre, julgava-
me numa certa paz e estou a mexer a mão sobre o papel com tanta pressa 
e tanta raiva eu que faço tudo devagar, principalmente desenhar as 
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 No original: “Thus Mr. Klaus Mann in his introduction to Amerika speaks of Kafka‟s „religious-
persecution mania,‟ and the psychoanalysts go to town over his relationship with his father. Kafka 
understood this better than they when he wrote: „All these so-called diseases, pitiful as they look, are 
beliefs, the attempts of a human being in distress to cast his anchor in some mother soil.‟ 
Psychotherapy will not get much further until it recognizes that the true significance of a neurosis is 
teleological, that the so-called traumatic experience is not an accident, but the opportunity for which 
the child has been patiently waiting – had it not occurred, it would have found another, equally trivial – 
in order to find a necessity and direction for its existence, in order that its live may become a serious 
matter. Of course it would be better if it could do without it, but unconsciously it know that it is not, by 
itself, strong enough to learn to stand alone: a neurosis is a guardian angel, to become ill is to take 
vows” (AUDEN, 2002, p. 112). 
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palavras, eu que não vou corrigir nem uma sílaba, nem uma vírgula, nem 
reler isto sequer  

(eu que releio tanto meu Deus!) 
porque é insuportável sentir que Angola me veio com toda a força ao 

corpo [...] Podia relatar-vos coisas horríveis, absurdas, cruéis ao ponto de 
ter vontade de 

não escrevo a palavra só que Angola me veio com toda a força ao 
corpo e eu acuso a guerra de ter mudado a minha vida. É difícil entender 
mas eu não estava preparado, era novo demais, [...] Foi há 24 anos, 
caramba. Em 1971 [...] Mas agora pergunto: será que se consegue soltar 
um grito devagar?

339
 

 

Ainda que a experiência traumática de Lobo Antunes apareça na crônica 

como um tipo de memória corporal do evento, uma força compulsiva que o leva a 

querer reformular o acontecido, a evitar o esquecimento do que não se quer lembrar, 

quando lançamos um olhar macro para suas obras, notamos que a Guerra Colonial 

Portuguesa e suas consequências, progridem de forma transversal e estruturada em 

seus romances. É como se o autor, embora destruído até ao fundo devido suas 

experiências traumáticas, fizesse nascer dessa profundidade, e aqui parafraseamos 

Blanchot (1987, p. 57) a propósito de Kafka, as condições necessárias para 

substituir a destruição pela possibilidade da criação suprema. A partir do desespero, 

que na visão de Blanchot é maior ou igual à esperança, Lobo Antunes amalgama-se 

às dores alheias para acomodar e aprofundar, no espaço onde se desenham 

palavras, experiências corporais dolorosas de seres comuns, de pessoas perdidas 

no abismo do tempo, porém fictícias – “As dores que me pertencem são fáceis, as 

que não estou certo de me pertencerem custam tanto. Viro-as para um lado e para o 

outro, estudo-as contra a luz, experimento-lhes o cheiro, a cor e a dúvida perpétua / 

– Pertence-me?”340.  

Evidentemente que o sofrimento, como nos declara Adorno (2011, p. 37), 

permanece mudo e sem consequências se reduzido ao seu conceito, se ausente de 

gestos. Logo, o grito de indizíveis agonias no espaço trôpego dessas narrativas 

antunianas, que, por comodidade chamamos romances, mas que podemos chamar 

visões, prosas-poéticas ou o que quisermos que seja, “dado que as palavras são 

apenas signos de sentimentos íntimos, e as personagens, situações e intriga os 

pretextos de superfície”341 que conduzem ao avesso da alma, pode ser um espaço 

em branco, uma exclamação, uma mutilação na linguagem que se abre como 
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 Livro de crónicas, p. 217-219. 
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 Quinto livro de crónicas, p. 221-222. 
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 Segundo livro de crónicas, p. 109. 
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revelação, e não como explicação àquele que percorre, solitário, o túnel de páginas 

à sua frente. Para Adorno (2011, p. 221), a estética, que enuncia sempre o conceito 

de forma, faz falar o “pormenor através do todo”, limita o que é formado e, 

sobretudo, sedimenta a coerência dos artefatos – episódios, elaborações de 

individuação e pensamentos. A criação de formas gera movimento, organização e 

rigor à obra de arte; mas só se torna substancial, no dizer de Adorno (2011, p. 217), 

quando se deixa emergir do conteúdo, isto é, como mediação das situações 

flutuantes com o todo do texto. É que a forma total do corpo do texto pode limpar o 

olhar, porque sem a estrutura que “intervém pela sua reflexão” (ADORNO, 2011, p. 

543), a obra equipara-se a uma paisagem apagada, estéril e pedregosa. Daí resulta 

que, para não se deixar atrofiar, a obra precisa ultrapassar sua própria unicidade e 

constituir-se como um complexo de problemas e tensões capazes de trabalhar em 

perfeita harmonia. 

Nessa perspectiva, Anne Whitehead (2004, p. 03) argumenta que o trauma, 

na ficção pós-moderna e pós-colonial, é uma preocupação contemporânea e vem 

sendo explorado de modos diversos pelos escritores a fim de problematizar a 

relação entre o passado e o presente da sociedade, assombrada pela imaginação 

de várias guerras. Os procedimentos para isso consistem em registrar a natureza de 

experiências traumáticas tanto em termos de conteúdo, mediante articulação e 

representação de problemas éticos complexos, como por meios formais, de técnicas 

literárias capazes de narrar o inenarrável e implantar, através do desenvolvimento 

autoconsciente de dispositivos estilísticos, modos de reflexão ou crítica de como e 

por que o passado é ou deve ser lembrado. Em outras palavras, o trauma, enquanto 

ficção traumática, pode apresentar uma natureza dual de cognição – como tentativa 

de transmitir a(s) força(s) bruta(s) de um (vários) evento(s) (conteúdo), e como 

resposta sintomática ao(s) evento(s) (forma). Seguindo nessa linha, o texto, segundo 

Whitehead342 (2004, p. 84), pode absorver a vida através de formas complexas, 

indiretas e imprevisíveis e, em se tratando do trauma, este pode ser apreendido, no 

romance, pela imitação de suas formas e sintomas a partir da resistência às 

temporalidades lineares, da influência obsessiva ou possessiva que envolve a 

complexidade do relato traumático, da distorção da realidade e de seus núcleos 
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 No original: “There are, however, a number of key stylistic features which tend to recur in these 
narratives. These include intertextuality, repetition and a dispersed or fragmented narrative voice. 
Novelists draw, in particular, on literary techniques that mirror at a formal level the effects of trauma” 
(WHITEHEAD, 2004, p. 84). 
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enigmáticos, além de algumas outras características estilísticas como a 

intertextualidade, a repetição e a presença de uma voz narrativa dispersa ou 

fragmentada, volátil, tal como a memória. 

Como modulação estilística, sabemos, com Adorno (2011, p. 220), que a 

forma é aquilo “em que a mão deixa o seu vestígio, em que ela intervém”. Assim, em 

Lobo Antunes, é possível pensar em uma escrita do trauma na medida em que, num 

esforço de artesão, o autor desloca as palavras para criar obras afogadas em 

balbucios e ressentidas de silêncios. Feitas de nós difíceis de desatacar, revestidas 

de enigmas, tensões e de questões sobre si mesmas, as narrativas antunianas 

parecem nos colocar sempre diante de uma mesma voz interior, de pedaços de 

identidades, de coisas remendadas que se vão movimentando pelos textos, e 

recompondo, meticulosamente, novas palavras encadeadas em frases na tentativa 

de encontrar um sentido, uma direção. Sobre as vozes a tecerem frases em seus 

romances, Lobo Antunes (apud Arnaut, 2008, p. 530) afirma: 

 

Os livros não têm personagens, é sempre a mesma voz, que vem, que vai, 
que muda de tom. [...] A uma segunda ou terceira leitura o leitor 
compreenderá que se trata sempre da mesma voz. A mim também me 
pareciam ser vozes polifónicas. Agora fala este, agora fala aquele outro. 
Depois, comecei a perceber que estava equivocado. Era só uma voz, que ia 
mudando. Como o dia, que é um só e que vai mudando de cor e de luz. Se 
calhar é sempre a mesma voz que vai transitando de livro em livro. 

 

A esta declaração podemos acrescentar a continuação do passado, da 

perpetuação da dor e do sofrimento, das tentativas de fazer ressoar um apelo 

interminável à sobrevivência. Essa presença contínua de um cotidiano coagulado e 

inchado de dores, da impressão de um tipo de voz que flutua, de uma obra a outra, 

em descrença, sucumbida por um passado impossível de exorcizar, trata-se, 

segundo Whitehead (2004, p. 85), do dispositivo literário da intertextualidade. 

Whitehead fala em intertextualidade referindo-se ao processo autoconsciente dos 

escritores que, ao retomar vozes, lembranças, objetos ou ecos de personagens que 

foram, em obras anteriores, marginalizadas ou silenciadas, provocam a interação 

entre suas narrativas e, consequentemente, o envolvimento ativo do leitor, que 

precisa não apenas ler intertextualmente, mas lembrar o que se quer esquecer, 
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afinal, como diz Lobo Antunes em uma de suas crônicas: “É que existem coisas que 

não sararam na alma, não hão-de sarar nunca”343.  

Sabemos, com Kristeva (2012), que, numa perspectiva ampla da 

intertextualidade, todo texto se constrói como mosaico de citações, num ato contínuo 

de transformações de um texto em outro, isto é, trata-se de um fenômeno que, numa 

relação dinâmica e extensiva da releitura e/ou junção de vários outros textos, há a 

criação/transformação de um outro; e que em Barthes (2004b, p. 70-71), o texto é 

plural, “inteiramente tecido de citações, de referências, de ecos [...] antecedentes ou 

contemporâneos” que, em suas combinações, formam um organismo único, que 

cresce por expansão vital. Nessa linha, concordamos com Navas (2013, p. 39) ao 

observar que o texto antuniano demonstra a fusão de múltiplos textos por fazer 

alusões, citações, paródias que se inserem na própria tessitura do discurso, e por 

conduzir ecos intertextuais de amplitude, origem e modo diversos. Dentre esses 

modos, estão aqueles que percebemos de imediato, já a partir dos títulos. Maria 

Alzira Seixo (2002, p. 356) chama a atenção para o fato de que, embora as 

titulações, nas obras de Lobo Antunes, recorram a expressões simbólico-alusivas, 

seja para o adagiário popular, seja para sentenças de tipo literário e erudito, alguns 

dos títulos que o autor atribui a seus romances não possuem relação ou razão com 

a orgânica composicional do texto. Entretanto, no que concerne a Exortação aos 

Crocodilos, Seixo considera a intertextualidade do título com a tragicomédia 

Exortação da Guerra, de Gil Vicente, e com o Sermão de Santo António aos Peixes, 

de Padre António Vieira, que antecipa, "pelo significado do verbo exortar, a 

interpelação do tipo imperativo, mas em termos negativos”, já que o substantivo 

“crocodilos”, de certa forma, é homologável à “guerra”, de Gil Vicente. Seixo salienta, 

ainda, a respeito do título de Exortação aos Crocodilos, que o autor, ao regressar à 

problemática da Revolução de Abril de forma oblíqua, por meio de pormenores e 

minúcias, insinua que as quatro narradoras centrais, por agirem sempre em 

conformidade com a vontade de outrem (dos homens), são inseridas no lodo do rio 

(atos graves e criminosos da atuação bombista) e, consequentemente, tornam-se 

presas desses crocodilos – homens que detêm o poder e matam sem remorsos. 

Sobre o romance de 2015, Da natureza dos deuses, ambientado na justaposição de 

vários tempos históricos, dentre eles a época em que Portugal estava sob o 

                                                           
343

 Quinto livro de crónicas, p. 223. 
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comando de Salazar, e os jazigos de volfrâmio344 (tungstênio), localizados 

predominantemente em Portugal e Espanha, eram um material importante de 

negociação econômica com o Terceiro Reich (1933-1948) – “vendemos o volfrâmio 

aos alemães, vendemos o volfrâmio aos ingleses com o senhor doutor a aceitar, a 

negar, a aumentar o preço, a aceitar”345; o título faz clara referência ao livro escrito 

em 45 a.C.: Da natureza dos deuses (de deorum natura), do filósofo Cícero; o que 

remonta, ao leitor de Lobo Antunes, à ideia do diálogo com o passado, à origem dos 

deuses, do significado do divino, que a obra filosófica discute. Os monólogos e as 

intenções pessoais, em especial daqueles que detêm o poder econômico e social, 

estão bastante acentuados nessa ficção antuniana, assim como as exposições de 

personagens da vida pública de Roma são construídas por Cícero. Questionamentos 

e argumentação em torno do divino e do tempo não deixam de ser uma questão, tal 

como no texto-fonte. Entretanto, é em torno da complexidade da natureza humana, 

dotada de sensações e emoções, governada pelo poder e grandeza, e imersa num 

mundo de solidão e incapacidades, que o termo “da natureza”, se insere nesse 

romance de Lobo Antunes – "o que a gente constrói sem dar fé”346. O cosmos do 

livro, formado por uma galeria de personagens que, por sua vez, são regidos pela 

ordenação de vários deuses (tempo, dinheiro, ambição, status, patriarcado), 

questiona seu(s) arquiteto(s) e anseia por um sentido, mesmo que feito à mão – "no 

sentido de paixão, compreendem, de amor não no sentido de amor, no sentido de 

amor, compreendem, porque a paixão e o amor não são paixão e amor, à força de 

usarmos as palavras modificámo-lhes o significado"347. Ainda nessa linha e em 

contraste com esses dois romances, em que os temas históricos emergem de forma 

lateral e através de minúcias quotidianas, e as convocações titulares aludem, ainda 

que de forma enigmática, a assimilações de outros textos literários e filosóficos, em 

Para aquela que está sentada no escuro à minha espera, o autor reitera uma prática 

outrora iniciada com Não entres tão depressa nessa noite escura – a sistematização 

de frases longas nos títulos. A esse respeito, Seixo et al (2008, p. 567) salienta que 

desde a publicação desse décimo quarto romance, Lobo Antunes tem introduzido 
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 Sobre as “corridas ao volfrâmio” no contexto da Segunda Guerra Mundial, ver, por exemplo, o 
trabalho de NUNES, João Paulo Avelãs. Portugal, Espanha, o volfrâmio e os beligerantes durante e 
após a Segunda Guerra Mundial. In: Relações Portugal-Espanha: Cooperação e Identidade – I 
Encontro Internacional. Porto: Gráficos Reunidos, 2000, p. 211-241.  
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 Da natureza dos deuses, p. 237. 
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 Ibidem, p. 336. 
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 Ibidem, p. 219. 
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títulos constituídos por mais de cinco palavras “que incluem não apenas nomes e 

qualificativos mas também verbos, como se fizessem parte já da narrativa, ou 

formassem, eles próprios, uma pequena narrativa, ou argumento dela”. No caso de 

Para aquela que está sentada no escuro à minha espera, o título, dotado de 

cadência rítmica com assonâncias vocálicas em “a”, torna-se, como observado por 

Seixo et al (2008, p. 567), a propósito de outros títulos do autor, “um conjunto fônico 

e expressivo, de significado mais ou menos enigmático”, que, nesse caso, 

acreditamos, aponta para interpretações múltiplas de sentidos, como para uma 

dedicatória, para a morte, o malogro da existência, mulheres dormitando sob os 

anéis, “nem sequer à espera, durando apenas”348, ou, como efeito de leitura, pode 

nos direcionar para o próprio texto, que se encontra “quieto no escuro a ouvir-[nos] 

viver”349. 

Desse modo, se a intertextualidade em Lobo Antunes está construída a 

partir de relações explícitas e implícitas com várias áreas do conhecimento, artes, 

música, filmes etc., e de formas diversas e particulares, que, segundo Seixo et al 

(2008, p. 325), fazem “apelo à natureza associativa do pensamento humano, 

indispensável à reconstrução de um todo a partir dos fragmentos guardados na 

memória”, então, essa prática discursiva estruturante do texto antuniano pode estar 

relacionada, também, ao que Whitehead350 (2004, p. 90) considera como recurso 

frequente nas narrativas de trauma: “uma oscilação inesperada e duvidosa entre o 

que é apagado e o que retorna no texto”. Whitehead atenta para o fato de que o 

retorno constante de personagens, similares entre si, a uma mesma sensação e 

situação, a paisagens, lugares, a tentativas de apreender o que não foi totalmente 

assimilado ou realizado em primeira instância, ou seja, em um único livro, de modo 

que tais repetições não pareçam ser motivadas pelo indivíduo, mas, como parte da 

dominação e sugestão de que o passado está fadado a se repetir, trata-se de um 

recurso intertextual utilizado pelos escritores, que tendem a encenar, 

reiterativamente através de relações com suas obras anteriores e com seres 

suprimidos da história, aquilo que continua a assombrar uma geração.  
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 Para aquela que está sentada no escuro à minha espera, p. 80. 
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 O esplendor de Portugal, p. 61. 
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 No original: “Intertextuality is thus, like trauma, caught in a curious and undecidable wavering 
between departure and return. The intertextual novelist can enact through a return to the source text 
an attempt to grasp what was not fully known or realised in the first instance, and thereby to depart 
from it or pass beyond it” (WHITEHEAD, 2004, p. 90). 



150 

 

 

A partir dessas concepções, e das várias construções intertextuais que Lobo 

Antunes realiza, principalmente ao jogar em diversos níveis, em sua maioria, 

perceptíveis: quando elenca o processo de escrita de Memória de elefante em 

Conhecimento do Inferno351, ou quando se vale da recriação de espaços sociais, 

como o hospital psiquiátrico Miguel Bombarda, que retorna em mais de uma obra, 

por exemplo, ao prendermos o olhar tanto em Exortação aos Crocodilos, como em 

Da natureza dos deuses e Para Aquela que está sentada no escuro à minha espera, 

podemos enxergar, além de relações de titulação com outros textos, e determinados 

momentos históricos de Portugal, o eco permanente do que parece ser “uma pessoa 

que era uma sombra imóvel”352. Essas vozes narrativas (femininas), normalmente 

serpenteadas por luzes trêmulas, adquirem a percepção de totalidade através de 

eventos e pormenores que parecem ganhar sequência mesmo quando se 

manifestam a partir de pontos de vista diferenciados. As temáticas da morte, 

sofrimento, violência, dão o tom de um único organismo textual ao se entrelaçarem 

nas perspectivas narrativas de personagens que surgem sempre enigmáticas, e sem 

rosto, a mostrar “num gesto lento não a cara, o mundo”353: 

 

Tinha sonhado com a minha avó e ao chegar à janela antes da 
manhã, atravessando os móveis sem tocar no soalho como se continuasse 
a dormir 

(o corpo era a sombra do meu corpo movendo-se sem peso nos 
chinelos porque o corpo verdadeiro permanecia na cama, nesta cama ou 
em Coimbra há muitos anos, perto dos salgueiros altos, a eu crescida 
observando a eu pequena ou a eu pequena observando a eu crescida, não 
sei) 

ao chegar à janela o anúncio luminoso da pastelaria do largo a que 
faltava uma letra, metade submergido no meu sono e metade de fora, pálido 
contra o céu pálido e os ramos das árvores, piscava sobre o toldo as 
palavras balas morteiros 

354
  

 
se dormisse de persiana fechada, sem as lâmpadas dos candeeiros e 

das janelas dos prédios, tinha medo, a casa da Senhora enorme, o 
jardineiro a regar os canteiros, sombras a espiarem-me através dos 
caixilhos, que querem elas

355
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 “Cruzou uma ou duas aldeias com nomes estranhos, uma capela solitária num cabeço, magros 
campos estéreis de cultura, e lembrou-se da casa sem água nem eletricidade perto de Lagoa, a casa 
da Bia Grade, (...) onde, no Verão anterior, passara três semanas com a Isabel para acabar a 
Memória de Elefante, que arrastava atrás de si havia meses num desprazer de maçada, construindo 
capítulo a capítulo na lentidão penosa do costume, à espera da chegada das palavras como um 
mártir de Revelações improváveis” (ANTUNES, 2006, p. 48). 
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Há alturas em que desperto sobressaltada a meio da noite, sei lá o 
que é o meio da noite, com um cão a ladrar dentro de casa não percebo 
onde e sem que o gato mude de posição na colcha, uma pata 
compridíssima toda unhas e as outras pequenas, acendo a luz que vibra um 
bocadinho ao princípio e ninguém não mencionando, claro, a janela e os 
móveis que rodam à socapa pensando que não entendo, a rapariga do 
cisne espreita-me pelo canto do olho pronta a avisar  

– Acordou
356

 

  

Os excertos acima correspondem aos incipts de Exortação aos Crocodilos, 

Da natureza dos deuses e Para aquela que está sentada no escuro à minha espera, 

respectivamente, e se insinuam como uma textura unificada, que mesmo aos 

pedaços, e começada pelo meio, possui certa organicidade discursiva. Nessa 

combinação, que introduz “estranhos mundos paralelos”357 no excurso dos 

despertares sonâmbulos de Mimi, Fátima e da ex-atriz, o traço do pormenor e a 

atuação dos objetos cotidianos vão contornando pontos de fuga e adquirindo 

conotação enigmática. No início de cada uma dessas obras, há, claramente, a 

pulsação da luz nas trevas, que ora submerge num céu pálido, ora se levanta para 

vibrar um “bocadinho” na janela e nos móveis, enfatizando a escuridão circundante, 

a deformação e incoerência nas imagens. A sombra de um corpo que observa a si 

mesmo na cama, em outra época, possivelmente como o eco longínquo de uma 

felicidade impossível no presente, enquanto "balas morteiros" piscam no toldo que 

abriga as palavras, demonstra que o passado ainda inunda as histórias do presente 

e exclui a possibilidade de um futuro. Esse mesmo corpo, dentro de uma casa 

enorme, segue rastreado por sombras a espiá-lo. Sua instância física, abrigada num 

cenário interior cinzento, oscila numa espécie de não-tempo, em que “trapos rotos 

de frases flutuando ao acaso”358 apontam para a reincidência de insignificâncias, e 

compõem o que Seixo et al (2008, p. 175) denomina, a propósito das figurações de 

corpos em Lobo Antunes, de um “mapa indicativo de traumas, desencontros, 

desamores [...] doenças mortais”: 

 

Cama, quando me diziam 
– Já passa das nove, cama 
exigia que deixassem a lâmpada da cozinha acesa e ficava de olhos 

abertos no pânico de desligarem o interruptor 
e ao desligarem o interruptor fecharem uma tampa sobre mim e 

matarem-me, dado que a morte era estar sozinha no escuro continuando 
viva só que os outros não sabem, movemo-nos e não reparam, vestem-nos 
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enquanto protestamos, penteiam-nos, calçam-nos, deitam-nos sobre a 
colcha de pulsos algemados num terço, declaramos 

– Não morri
359

 
 

pergunto-me se acredito numa segunda vida, que continuamos depois da 
morte e assim, sou sozinha, sozinha quando o meu marido, ao chegarmos 
ao quarto 

– Despe-te 
quando o meu marido 
– Não te cubras com as mãos 
sem que eu realizasse que me cobria com as mãos, quando o meu 

marido só sobrancelhas e boca como na salita do meu pai 
– Deita-te  
[...] 
e de súbito, num soluço, o meu marido contra mim, o candeeiro da 

mesa de cabeceira, de abajur cor de rosa, com fitas e pregas, no chão, 
iluminando a alcatifa onde a minha roupa ao acaso, a estátua da Vénus 
erguendo-se para a concha sem lograr alcançá-la [...] o meu marido de 
braço sobre a cara e nenhum cigano a rondá-lo, se tivesse um caramelo 
oferecia-lho a pensar 

– Afinal o casamento é isto o casamento é só isto
360

 
 
– Não pode ser só isto 
mas era, comigo aos estremeços para diante e para trás agarrada ao 

lençol e por cima de mim bocas redondas a soprarem, um pingo de saliva 
na minha testa, um pingo de saliva na bochecha, um 

– Desculpa 
do primeiro, nenhum 
– Desculpa 
do segundo, os meus maridos a suplicarem cada vez mais 

apressados 
– Diz amor diz 
até eu conseguir um 
– Amor 
pálido, rápido, pelo cantinho dos lábios que nenhum deles ouviu, 

acho que foi o primeiro que me magoou o ombro com o cotovelo, a meia, 
esquecida de descalçar, de não sei qual deles pedalando ao acaso antes de 
regressar à cama num protesto zangado  

– Se te mexes muito escorrego
361

 

 

Os trechos de Simone, da mãe da Senhora e da ex-atriz, respectivamente, 

além de demonstrarem a finalidade do corpo feminino enquanto instrumento362, e a 

consciência dolorosa dessas personagens fundadas em eventos que se repetem – 

dores e decepções perante as situações conjugais; sugerem, como lemos em 

Deleuze (1992, 1997, p. 15), “a escrita como um fluxo e não como um código”, que 

se afirma como uma consciência sensível a apreender partes, restos e pedaços, e 

que dá origem a um todo produtor de movimento da alma. Nas cenas, as palavras 

se combinam de maneira particular para tornarem-se parte da ausência de 
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individualidade das narradoras. No processo de encadeamento do texto, as 

mulheres, condenadas a brutalidades físicas e psicológicas, nem sempre explícitas, 

produzem um corpo rítmico e quebradiço, em que a linguagem ora acelera, ora 

desacelera para seguir o movimento da força, de graduações de dores que magoam 

ombros e esgotam vidas. Esse ritmo, “com seus fluxos e refluxos, com seu sentido 

também a preencher, nas hipóteses de suspensão e limiar que o enunciado avança 

e retém” (SEIXO, 2002, p. 527), e que podemos interpretar como sendo o das 

imposições masculinas e do mundo, promove o efeito de uma narrativa quase única. 

Os corpos vão se entretecendo, até produzirem, em meio a frases e vocabulários, 

combinações que se espelham em (re)arranjos organizacionais quase lineares.  

Essas personagens, acreditamos, formam uma espécie de movimento 

organizado, um coletivo de corpos subalternos, que, embora de tonalidades 

diferentes, parecem sempre dizer a mesma coisa e partilhar da mesma dor 

cristalizada. Nas palavras de Whitehead363 (2004, p. 85), o intertexto, nas narrativas 

de trauma, sugere que o protagonista nunca está no controle de suas ações e 

sensações, mas, sim, os traços do passado que, constantemente, emergem no 

presente como ecos textuais de uma mesma consciência, que parece sempre repetir 

o passado e a queda anterior. Nesse sentido, se estar traumatizado, e aqui 

retomamos Caruth (1995), é estar possuído por uma imagem ou evento, é possível 

ver nesses três romances antunianos o retorno insistente de mulheres que, 

independente de suas idades e experiências individuais, se apresentam como 

corpos “reduzido[s] a uma cama onde solt[am], de tempos a tempos, monossílabos 

sem nexo”364, e se prolongam, no presente, como um arranjo de membros murchos, 

sufocados pelo passado que pulsa, regressa, instantâneo, cheio de agonia: 

 

e não acredito em Deus porque não tem atenções conforme o pai do 
meu filho não tinha, procurava-me à noite no escuro e magoava-me sempre, 
pesava-me o peito, demorava a largar-me, comigo 

– Quando é que isto acaba quando é que isto acaba? 
a contar para dentro os automóveis na estrada  
– Chegando a quinze empurro-te 
a cada automóvel dobrava um dedo e onde estava Deus nesses 

momentos
365
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– Quando é que isto acaba? 
porque me trilhava o joelho e me magoava as costelas, porque os 

olhos fechados e a boca aberta dele me assustavam, um som de cano na 
garganta, perto do fim uma espécie de ronco 

– Agora agora 
e por mais que me esforçasse eu não 
– Agora agora 
com ele, eu à espera a olhar o tecto, a sua cara tão vermelha, ao sair 

de mim rolava para o lado amolgando-me o pâncreas com o cotovelo, o 
peito para cima e para baixo num borbulhar que ia diminuindo, o suor a 
molhar-me e eu 

– Porquê tu?
366

 

 

 Com efeito, se externamente, nessas narrativas, o amontoado de vozes, 

ainda que até certo ponto, marche em uma ordem mais ou menos linear, encenado, 

a um primeiro nível, pela orientação e agrupamento dos capítulos que seguem 

sempre o mesmo curso – Exortação aos Crocodilos: Mimi, Fátima, Celina e Simone 

alternam-se, sem indicação de voz capitular, entre os trinta e dois capítulos; em Da 

natureza dos deuses: composto de quatro partes sem designações alusivas, em que 

cada uma delas é constituída rigorosamente de dez capítulos numerados, com 

exceção da última que possui sete; e em Para aquela que está sentada no escuro à 

minha espera: iniciado com um prólogo seguido de três partes nomeadas como 

primeiro, segundo e terceiro andamento (termo musical) – compostos, cada um, de 

oito capítulos numerados; internamente, a lógica desses três romances está 

revirada. Para o leitor, o resultado se apresenta como um emergir de repetições 

tortuosas, contradições e sobreposições confusas, que aumentam as lacunas e 

rompem as hierarquias por conta da natureza ambivalente, ambígua e dupla da 

linguagem. A intriga, negada pelo enigma de perguntas que ressoam por baixo do 

silêncio: “Eu sou o quê?”367; “– A minha vida vai ser sempre assim?”368; “– Quando é 

que isto acaba?”369, adicionando na sequência o eco de uma resposta: “uma espécie 

de solidão assustada”370, reforça o encadeamento de vozes alinhavadas do começo 

ao fim, ou, de um “acumulo repetitivo do dizer” (JORGE, 2003, p. 202) que, numa 

espécie de enigma do enunciar, exige do leitor não somente o preenchimento dos 

vazios do texto, mas que se ajuste à forma-movimento desses corpos devoradores 

de lágrimas. 

                                                           
366

 Para aquela que está sentada no escuro à minha espera, p. 64. 
367

 Exortação aos Crocodilos, p. 297. 
368

 Da natureza dos deuses, p. 38. 
369

 Para aquela que está sentada no escuro à minha espera, p. 64. 
370

 Exortação aos Crocodilos, p. 297. 



155 

 

 

Nesses romances, apegados ao silêncio e a indefinições de toda a ordem, o 

trauma também se ergue a partir das disjunções temporais e espaciais que, por 

vezes, dita o paradoxo da imobilidade e do simultâneo, da força do impacto por onde 

“nenhum traço se perde, mesmo que tenda a apagar-se” (LLANSOL, 1996, p. 168). 

A organização existencial das personagens, sustentada em torno de camadas 

intermináveis de passados que, incessantemente, irrompem incompletos e 

insuficientes, no momento presente, cria um jogo de reflexos no qual pedaços de 

situações pontuais, sobras indesejadas de infância, objetos, pessoas, chegam e se 

juntam, numa espécie de espanto mudo regido pelo “tecido de cruzamentos de 

planos temporais na consciência que o vive” (SEIXO et al, 2008, p. 550). Em cada 

um desses romances, os tabuleiros de tempo e espaço, se não se dissolvem no ar, 

atrofiam-se num abismo de autodecepção paralisante que, “embora a boca em 

silêncio percebem-se as palavras”371:  

 

– Tive cinco crianças e uma delas a segunda morreu com um ano 
suspendendo o anel sobre o cãozito no arabesco de quando nos 

perguntam se alguma coisa nos incomoda e embora nos incomode 
respondemos que não, 

[...] 
a Senhora a recordar-se do órgão, nessa noite, na cama, não a recordar-se 
do filho que perdera fora de si e começava a perder dentro de si, o pai da 
Senhora não a abraçou, não a beijou, ficou longe do caixão sem conversar 
com ela mas há séculos que não conversava com ela, a dona da livraria 
para mim 

– Não preferias 
e a interromper a frase com um gesto, se a completasse recusava, 

aconteceu-me na época do primeiro homem, dois ou três anos antes do 
meu filho, num rés do chão que nunca mais vou esquecer, [...] à direita de 
uma loja de artigos eléctricos, lembro-me de todos os apliques, todos os 
lustres, todos os caloríferos, caloríferos ou caloríficos, não importa, todas as 
máquinas de lavar, todos os aspiradores, [...] dos dois vendedores atrás do 
balcão, discutindo sobre uma revista aberta, lembro-me como a Senhora 
lembra do padre Ismael 

[....] 
lembro-me do primeiro homem no outro lado da rua, encostado a uma 
árvore, não digo o seu nome, nem o aspecto, nem o que me prometeu, 
lembro-me de tocar à porta a amolecer de aflição, quem, até hoje, tomou 
conta de mim, o meu pai na barragem, a minha mãe às voltas com a corda 
a secar, [...] lembro-me da sala de jantar desta banda e de um espaço mais 
estreito da outra com instrumentos cromados numa prateleira, uma 
paisagem emoldurada, uma marquesa, de me deitar na marquesa, da 
criatura 

– Tire a saia as cuecas os sapatos não quer que a dispa pois não? 
Lembro-me do lençol, com um buraco de queimado, que estendeu 

sobre mim [...] sempre me contentei com o que há, uma das asas da mosca, 
meio solta, a vibrar, lembro-me da mosca, de 

– Dobre as perninhas 
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de  
– Afasta os calcanhares 
[...] 
– Não abrem mais do que isto? 
até as virilhas doerem, a mãe da Senhora para os restantes palhaços, 

satisfeita 
– Adivinhem o que eu respondi? 
a secretária loira do pai da Senhora para o pai da Senhora, numa 

lentidão ressentida 
– Confessa que já não gostas de mim 
lembro-me da lâmpada do tecto, de cuja trança pendia uma dessas 

fitas a que os bichos que entram pela janela se colam, e o que não entra 
pela janela, contem-me, vozes, besouros, sons de automóvel

372
 (grifos 

nossos) 
 

O excerto é longo, mas demonstra, de imediato, no tocante à expressão do 

tempo em Da natureza dos deuses, o que Seixo et al (2008, p. 551) considera, sobre 

a temporalidade em Lobo Antunes, se tratar de um discurso que, por abrir vários 

planos, quer no campo de uma composição ficcional “virada para o passado”, ao 

remeter para hierarquizações de experiências (históricas) determinadas pelas vozes 

narrativas – como podemos ver por meio da Senhora que, no tempo presente da 

diegese, está a emitir confidências à Fátima a respeito de sua família e “que a areia 

há-de esconder”373, enquanto num outro plano, dentro da casa enorme em que vive, 

lembranças da própria Fátima, do senhor doutor, da mãe da Senhora e de outras 

personagens vão se multiplicando no romance e abrindo as salas, os quartos, os 

“velhos ecos de velhos passos e velhas vozes”374 que cruzam um tempo, desde a 

época de Salazar e que os objetos, incluindo o relógio com “uma hora diferente”375, 

porém sem mencionar as palpitações do coração que permanecem as mesmas, 

garantem ser o do presente –, quer no discurso interior das personagens, recheados 

de memórias voluntárias e involuntárias, cria um aglomerado temporal denso, 

indecidível e cuidadosamente organizado, que também, acreditamos, esboça o 

efeito colateral do que Whitehead (2004, p. 92) denominou de dispositivos do trauma 

no corpo do texto. Nessa linha, podemos considerar, no processo de construção 

textual, que enquanto o tempo passa continuamente conforme a Senhora fala “de 

coisas idas porque é do passado que o silêncio conversa”376, se utilizando da 

memória voluntária, os flashes de algum lugar, de algum momento em que algo se 

perdeu, ressurgem na mente de Fátima numa “rapidez com que um nome escapa da 
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memória”377. Seu silêncio é duplo, interno e externo, pois é marcado pela supressão 

daquilo que não quer lembrar, e do que os outros parecem não querer ouvir ou 

acreditar, como na parte do excerto supracitado: “e a interromper a frase com um 

gesto”. 

É preciso esquecer e não lembrar os danos no corpo e na alma, mas as 

descrições minuciosas e a respiração ofegante de Fátima demonstram que ela 

continua presa, “como uma paisagem emoldurada”, em suas incômodas 

experiências do passado. Seu corpo, talhado pela incapacidade, pela dúvida e 

medo, devido a um excesso de passado que o atravessa e garante a prorrogação de 

uma hora infinita – “lembro-me de coisas frias e duras no interior de mim, [...] porque 

uma pinça ou uma ferramenta no género vasculhava-me, uma ferida começou na 

minha raiz e alastrou-me no peito”378; demonstra não somente a confluência dos 

planos de lugar, mas uma espécie de lapso temporário que se enuncia como uma 

tagarelice evidente de fragmentos vertiginosos, sem fechamento, sugeridos pelo uso 

reiterado do verbo “lembrar” e pela quantidade de objetos que vão chegando de 

todos os lados e se avolumando na tentativa de cobrir um certo vazio – da memória, 

do texto. Por tratar-se de memórias perturbadoras de um aborto ilegal, resultado do 

que inferimos ser, à medida que o capítulo avança, a primeira situação de estupro 

sofrida por Fátima – “o primeiro homem surgiu da árvore, parecia-me que ele dois, 

que ele um, que ele dois outra vez, as pernas faltavam-me, os prédios não havia 

maneira de se, a cabeça soltava-se do corpo e vogava sozinha”379; o encadeamento 

da narrativa, como podemos ver no excerto supracitado, torna-se cambaleante, 

descontínuo devido à inserção de imagens intrusivas de uma experiência intensa e 

incompreensível. A ferida, que começou com a primeira violação, alastrou-se 

sobremaneira após o segundo estupro sofrido pela personagem, que, como 

sabemos, também resultou em outra gravidez indesejada – “a dona da livraria a 

conversar baixinho com a minha colega na outra ponta da loja, em soslaios 

disfarçados, medindo-me a barriga / – Não notas? / e não notas o quê visto que a 

saia continua a servir-me, eu lisa [...] / – Botaram aqui este emplastro”380. Esses 

eventos, cruéis, cotidianos e possivelmente incicatrizáveis, permanecem, segundo 
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Herman381 (1992, p. 38), inenarráveis, pois nasceram de momentos aterrorizantes 

que foram codificados na memória na forma de sensações e imagens vívidas, 

literais, portanto, incapazes de serem cristalizadas ou eufemisadas pela metáfora. 

Nessa condição pesada e perturbadora, a realidade, e também o discurso, tornam-

se excessivamente desordenados, irracionais e sombrios. Como tentativa de 

expressão dessa complexidade temporal, o texto absorve em si uma quebra dos 

planos narrativos e das situações diegéticas numa espécie de onda, que reverbera 

no presente um passado que não é lembrado, mas sentido, de novo e de novo, 

como “blocos” ou fragmentos de dor – “a ferida no peito dificultava-me a respiração 

porque cada costela a arder independente das outras, o pai da Senhora, a fechar um 

processo, para a secretária loira do pai da Senhora, cedendo, ele que em mais novo 

não cedia a ninguém”382. Os lapsos, as omissões, aliados à abundância de locais, 

detalhes ásperos, coisas que aturdem por saírem da urgência de “vozes sem 

lábios”383 que falam em excesso sobre “os ecos de antigos passos e espectros 

somente”384, conduzem o leitor à lembrança de um passado que se quer esquecer, 

mas que, devido à imposição de certas normas, o desinteresse do outro, a 

continuidade de alguns discursos, ainda encontra-se emoldurado no presente 

porque “por mais que a gente faça não há maneira de impedir as intenções de 

Deus”385. A insignificância e desamparo do feminino, materializado na imagem de 

uma mosca “com uma das asas meio solta, a vibrar”, demonstra a luta incansável de 

uma mulher que ansiou por liberdade e buscou resistir ao poder que está por todos 

os lados. Mesmo tendo enxergado uma “lâmpada do tecto” e tentado, após o 

primeiro estupro, seguir em frente, sendo independente e buscando sustentar a si e 

ao filho, com o trabalho na livraria, Fátima fracassa, cede, pois que o poder está por 

todos os lados. Ele entra “pela janela e se cola” tanto nas vozes que perfuram seu 

corpo frágil e mínimo, como nos objetos inúteis, que expressam perpetuamente a 

inutilidade da ação e dos esforços de protesto. 

Nesse afluxo de assombrações descontroladas, em que o espaço resulta em 

agonia, e a dor não pode ser palpável nem mesmo pela palavra – “é que tanta coisa, 
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percebe, a acontecer ao mesmo tempo, estou no hotel, estou na sala em Lisboa, 

estou na casa dos meus pais vazia, cheia de janelas fechadas, sem uma única voz 

familiar dentro, loiça desarrumada, uma bota no chão”386 –, a escrita antuniana volta-

se para sua obscuridade, num movimento interno, isto é, para dentro da linguagem, 

para sua própria lacuna, que também não deixa de ser a de um “eu”, a fim de 

manifestar, ela mesma, os impulsos de uma dimensão corporal que a fala 

comunicativa busca desmontar, os truncamentos inelutáveis da realidade que as 

palavras não podem ou não conseguem expressar. Com efeito, para além das 

fragmentações de dor, de tempo que se desenham em forma de nó, unificando e 

conduzindo, nesses três romances, a irrupção constante de perdas cotidianas, as 

alterações gráficas como o quase total elidir de maiúsculas nos parágrafos – a 

indicar monólogos interiores e memórias dolorosas que revelam a não ascensão 

dessas mulheres ao estatuto de sujeito; os brancos ou rasuras que interrompem o 

ritmo da frase, o apagamento de letras, e mudanças tipográficas, como vemos em 

Exortação aos Crocodilos – do discursivo para o itálico e vice-versa –, podem ser 

lidos, para além de uma nova forma de escrever romances ou experimentalismos 

poéticos, como dispositivos conectados a uma “lógica” capaz de conduzir “restos de 

discursos, estilhaços de recordações”387, ou capturar o indizível que flutua sem 

ordem, aquele impossível que só existe às margens da linguagem, e que, portanto, 

só pode ser pensado pelo gesto:  

 

acordava e dava com ela de pé observando a praça, tocava-lhe no ombro e 
a minha mulher empurrando-me de mãos abertas, como se eu trouxesse 
uma espingarda quando pretendia apenas sossegá-la 

– Não dispares 
minúscula a um canto da cama de joelhos na boca 
– Não dispares 
o meu marido 
– Despe-te 
e eu a proteger-me com a almofada, os lençóis, a colcha 
– Não dispares 
o anúncio da pastelaria no espelho, balas morteiros balas morteiros 

balas morteiros, a reparar em mim, a notar que se enganara, a 
envergonhar-se, a corar, a mudar muito depressa para bolos caseiros de 
modo que deixei de fugir-lhe 

– Viu qualquer coisa no espelho sei lá o quê largou a almofada os 
lençóis a colcha os olhos mudaram acalmou-se e deixou de fugir-me 

as árvores do largo entravam uma a uma no quarto, o sopro do rio, 
não o Mondego, o Tejo, desvaneceu o cheiro de aguardente e os bombeiros 
que transportavam a trança aos solavancos nos degraus 
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adeus avó
388

 (grifos do autor) 

  

A fala de Mimi em Exortação aos Crocodilos emerge da mistura e 

entrelaçamentos temporais com uma outra personagem que, no decorrer do 

capítulo, descobrimos ser seu marido, um dos chefes da rede bombista. As frases 

do marido, escritas em itálico, marcam sua situação no plano presente a relatar, a 

um outro, um fato que já ocorrera no passado – “acordava e dava com ela de pé 

observando a praça” –, mas que, por estar interligado à memória de Mimi, fazendo 

parte de seus pensamentos e de sua imaginação durante o momento de um 

despertar sonâmbulo, demonstram, por meio do fluir sensorial das formas, a visão 

caleidoscópica de algo que se quer comunicar ou apreender, numa só tela, a 

totalidade que se sabe existir sem saber o que é. O texto, que assume tom de 

oralidade ao marcar a presença de um outro ser (discurso), devido o discurso direto 

e a inserção das maiúsculas e travessão, dilui o diálogo entre as personagens, que 

estão em diferentes tempos e espaços narrativos e (re)afirma, por meio das 

expressões de terror de Mimi diante da espingarda imaginária – “e eu a proteger-me 

com a almofada, os lençóis, a colcha” –, as relações de força e dominação entre os 

sexos. Como nesse romance tudo é outro, obrigando o leitor a buscar relação entre 

cenas variadas e dispersas, o “valor das palavras reside no sentido que ocultam” 

(PAZ, 1982, p. 128) e a imagem, obscura e repleta de detalhes discretos, construída 

sob uma forma de dicção que contém o ataque da fala e a irrupção de uma 

experiência perturbadora, parece dizer o indizível e capturar aquilo que insiste em se 

decompor; afinal, como afirma a segunda narradora, Fátima: “(é difícil escrever isto 

porque se a gente transforma em palavras deixa de fazer sentido)”389. Assim, no 

excerto, construído como se “cada palavra fosse um balde de pedras que a língua 

transportava boca acima”390, vemos que o uso do verbo no imperativo “– Despe-te”, 

seguido de um anúncio (objeto) que assume características humanas – “corar”, 

“envergonhar”, enquanto repara e reflete no espelho o piscar incessante das 

palavras “balas morteiros balas morteiros balas morteiros”, estas que podem 

remeter, significativamente, ao pênis, devido ao formato característico do elemento, 

promove a irrupção dos sentimentos de ameaça e pavor inesperados em Mimi; pois 

que o espelho provoca o estranhamento e devolve a imagem da violência sexual 
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sofrida por ela no passado. Experiência esta que, como já explicitamos em outro 

momento, aparece de forma discreta e fragmentada ao longo da narrativa.  

Nesse sentido, os “gestos soltos de uma escrita desprendida da 

representação do real, a pretender dar-nos outra espécie de real, com a palavra à 

solta” (SEIXO et al., 2010b, p. 95), abrem espaço para um outro discurso – o da 

anulação e resignação, no momento em que a personagem, como se voltasse ao 

seu presente, vê mudar o nome no espelho para “bolos caseiros” e decide parar de 

fugir; a alteração do código, embora tranquilizante, apenas marca seu outro papel: o 

doméstico, as tarefas de uma governanta. O silêncio, então, se faz presente e 

parece convocar, à medida que as árvores do largo entram e saem “uma a uma no 

quarto”, a noção de tempo e espaço local. O sopro do rio, não o Mondego, que 

remonta aos tempos passados de Mimi em Coimbra, mas o Tejo, em Lisboa, a forçar 

o momento presente, desvanece tanto o pavor da personagem, como as gotas de 

uma possível vida. A retirada, aos solavancos, da avó morta – símbolo de força, 

independência e respeito – seguido de um “adeus”, é o sinal da escuridão, e do 

inequívoco destino de Mimi – “uma menina magrinha abraçada a um cachorro num 

espanto teimoso, servindo uísques na sala, concordando com o meu marido, com o 

sócio do meu marido, com o senhor bispo / – Pois claro”391. 

O corpo do texto – lugar de linguagem – , assim como o sujeito – carcereiro 

da dor e partido em cacos –, anseia por um sentido, por organizar murmúrios 

incessantes, farrapos de memória desgarrados e sem controle, mas, como não 

consegue, sente-se incompleto, cortado e, por isso, torna-se espiralado, detentor de 

ideias e frases que flutuam numa tensão e inquietação constantes. Nesse corpo 

“ineficaz” e perturbado, a comunicação da frustração feminina, de suas ondas de 

tristeza é feita, como podemos ver, por meio de processos significantes nesses 

romances. São símbolos como os espelhos, a vegetação, os animais, um certo traço 

da letra, que encenam e carregam esse inarticulável do corpo, compreensível 

apenas na formulação da escrita, num espaço de linguagem.  

Ainda sobre Exortação aos Crocodilos, certas insistências de frases, 

algumas em itálico, a interromperem o fluxo normal da narrativa, sugerem a visão de 

situações insidiosas, ou o motivo de as coisas morrerem dentro dessas 

personagens: 
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se lhe perguntam, e não há dia em que não lhe perguntem, porque 
casou comigo, responde que aprendeu à sua custa, desde criança, que 
aquilo que um homem necessita na vida é uma criada ou uma governanta 
em condições, estrábica ou coxa mas em condições, infelizmente para o pai 
dele a sua velha, por exemplo, nun

392
 (grifos do autor) 

 

Os itálicos, estilo comum em Lobo Antunes, mas que em Da natureza dos 

deuses e Para aquela que está sentada no escuro à minha espera se apagaram, 

articulam-se, em Exortação aos Crocodilos, designando formas variadas de 

discurso, como hesitações, alternâncias de tempos, vozes, lugares e níveis de 

consciência que, eventualmente, devido à evocação regular das personagens, 

soam, quando lidos em voz alta, como uma espécie de refrão a ecoar sofrimentos e 

a sugerir a continuidade de situações ou ideias ainda recorrentes. Esse é o caso do 

excerto supracitado, que vemos ser ecoado por Mimi, mas, também, logo em 

seguida, pela segunda narradora, Fátima (a enfermeira dos homens) enquanto 

observa Mimi e remói, entre ruídos e silêncio, o fato de estar grávida do bispo: 

 

a colocar o livro das assinaturas e a bandeja para os cartões de 
condolências na entrada, a afugentar as moscas com o leque, a receber as 
pessoas, a acompanha-las à porta, a despedir-se delas, a perfumar a sala, 
a iluminar o tanque do jardim onde os peixes avançavam como facas 

– Se me perguntam e não há dia em que não me perguntem 
a maquilhar-me com o seu próprio estojo de maneira a não se 

perceber que morri afogada, eu que decidi afogar-me, desembarcar no 
Guincho e caminhar mar fora quando há três semanas as tonturas 
começaram

393
 (grifos do autor) 

 

Ainda no mesmo capítulo, como se quisesse fixar e comunicar não somente 

o motivo de sua imobilidade na vida, mas a natureza atravancada de seu corpo, 

“esse sol negro”, pesado e abrasador (KRISTEVA, 1989) que a oprime, Fátima 

novamente repete suas aflições cotidianas: 

 
tranquei-me no quarto de banho, sem me olhar, sentindo que me fitaria 
consoante Deus me fitava, rezei para que a cor do tubo não mudasse e 
mudou 

grávida grávida 
o comandante e os antigos polícias no escritório com o meu padrinho, 

no meio das cruzes e do retrato do Papa, a falarem do marido da surda, a 
calarem-se quando entrei, a esperarem que eu saísse para recomeçarem e 
eu 

– Qual é a dúvida mata-se 
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– Uma criada ou uma governanta em condições estrábica ou coxa 
mas em condições

394
 (grifos do autor) 

 

A prevalência desses ecos repetitivos, reforçados pela mancha tipográfica, 

seja pelo uso de palavras isoladas como em “grávida grávida”, seja pelas 

insistências em itálicos que, aliados à presença constante de um Deus, funcionam 

como movimentos de dominação e submissão do outro, apontam para o lugar de 

unicidade e conformidade dessas mulheres. Nesse labirinto de relatos e murmúrios 

descontínuos, existe o deslocamento constante entre as ordens estrutural e 

semântica em que o texto busca, por meio das marcações da diferença, construir-se, 

como lugar de incompreensão. Está aí, precisamente, o motivo das repetições; pois, 

se nessas narrativas a história e a intriga são reduzidas ao mínimo, e as lembranças 

e o esquecimento são derramadas em forma de desespero, tensões, enfatizando a 

incompletude e a desorientação dessas personagens, e, consequentemente, a 

impossibilidade de caminhos, podemos entender, a partir de Whitehead (2004, p. 

112), que certos mecanismos obsessivos que retornam aos mesmos lugares – em 

níveis de tema, estrutura e linguagem, traçam uma jornada complexa e interminável 

através do espaço e do tempo, de violências que não se encerraram no passado, 

pois que ressurgem inexoravelmente no presente. Com efeito, a repetição da figura 

da atriz, do cão, de frases continuamente interrompidas, condensam, em Para 

aquela que está sentada no escuro à minha espera, tanto um “anseio de voo” 

(SEIXO et al., 2008, p. 48), manifestado no movimento do corpo (personagem e 

texto), como a fixidez irredutível, expressa pelo confinamento do indivíduo em sua 

rotina e no interior de casas, que vemos acontecer por trás das portas de Exortação 

aos Crocodilos e Da natureza dos deuses: 

 

os homens gostam de acabar nos nossos braços murmurando-nos o nome 
normalmente errado, um nome de mulher, não importa qual, torna a 
eternidade habitável, encara-se em paz o túnel e a lâmpada ao fundo, a 
pessoa que nos recebe de braços estendidos e não nos transporta ao 
paraíso, empurra-nos 

– Palerma 
por um desfiladeiro abaixo na base do qual os sofrimentos eternos 

das almas pecadoras, espeta aqui, queima acolá e a gente que remédio a 
aguentar

395
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Em Para aquela que está sentada no escuro à minha espera, o sofrimento 

se arrasta nessa voz de identidade esfacelada, que reduzida aos “estremeços da 

garganta”396, se enuncia a partir de um discurso aglomerado, que se dobra e se 

despenca, como se tendesse para o infinito, numa tarefa impossível de expressão, 

pois “nela o silêncio se fala eternamente” (BLANCHOT, 2013, p. 308). Como “as 

pessoas são tantas dentro das pessoas que são”397, a personagem da ex-atriz, 

fechada numa “casita de madeira” e acompanhada de um silêncio em que “todos os 

minutos do mundo”398 são dilatados  por horas sem fim, parece condensar, na sua 

mudez aflitiva – as desordens e confusões de Mimi; na sua resignação melancólica 

– “os desgostos fundos”399 e “aquela viuvez de lágrimas penduradas”400 que Fátima 

empurrava, cautelosa, para o centro do lenço; nos vestígios de uma alma trêmula, o 

mesmo sonho de Simone – o de tornar-se alguém, um ser autônomo capaz de 

mandar “embora, numa atitude imperial, uma criada demasiado criada na presença 

de um loiro aperaltado com mindinhos em todos os gestos”401; nas tentativas de voo, 

a existência pesada e decadente de Celina, porque “o alto dos móveis sempre 

cheios de pó, um besouro morto de patas para cima, uma lâmpada fundida”402 e, 

com isso, a certeza de que “a vida se some e é inútil procurá-la de gatas403, porque 

embora a esperança tente resistir sempre, como também tentaram Fátima, a 

Senhora, a cantora, em Da natureza dos deuses, as experiências “doridas, 

aldrabices, discussões, bofetadas”404 tudo sufoca, faz girar como um besouro no 

lustre, e impede de viver: 

 

um besouro entrou de repente pela janela ao acaso embatendo nas 
paredes, no candeeiro, no tecto, [...] o besouro lançou-se contra os 
pingentes do lustre que tilintaram de pânico emaranhando-se uns nos 
outros, desarrumou a franja do tapete, poisou-me um segundo no ombro, 
abandonou-me sem me engolir, pensei que me comesse a orelha de uma 
só dentada e não comeu, adquiriu fôlego para mais cambalhotas 
desesperado de não achar a saída enquanto o meu pai o perseguia com o 
jornal dobrado que ao chegar ao bicho já não o encontrava, o besouro não 
acertou a janela mas acertou o reposteiro enrodilhando-se nele

405
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Assim como a mosca, em Da natureza dos deuses, o besouro, uma 

insignificante criatura que invade a casa, desesperada, enquanto o pai da menina a 

persegue, é o símbolo de uma existência frágil, regida por leis que se revelam como 

a extensão do modo de ser (totalitário) daqueles que as criaram. Desse modo, o 

texto, que se mantém em fluxo verbal intenso, buscando pontos de orientação, mas 

manifestando o oposto do movimento, já que, embora tendo adquirido fôlego, o 

besouro não consegue escapar pela janela, cai e fica preso nas cortinas, e, com 

isso, a calma começa a ser restabelecida, afirma a morte, o inalcançável desejado, a 

diferença existente entre os sexos. Esse inalcançável ou impossível de fixar, se 

insere na memória dessa ex-atriz de mente esboroada, “magra, de cabelo pin, já não 

vestida de garota, vestida de mulher, tado por causa da crueldade do tempo, 

nenhum besouro junto à lâmpada nas traseiras do teatro”406 (grifos nossos). Na teia 

de lembranças, que surgem como ilhas de ruídos, episódios que parecem ter sido 

enterrados no fundo da memória, a palavra chama atenção para si, como em 

“cabelo pin”, e faz menção a um corte em relação ao tempo, às memórias 

desencontradas e descontínuas que se interrompem e se justapõem, exigindo que o 

leitor preencha os vazios do texto ao mesmo tempo em que sugere a ilusão da 

realidade. Noção essa reforçada pela própria figura da atriz, que nos palcos carrega 

os efeitos do imaginário e se faz passar por outros; o que confronta o leitor com a 

ideia não de algo diferente do que é, mas com o paradoxo da sensação de que está 

sendo apanhado por algo que lhe escapa, como podemos ver em: “entregou-me os 

comprimidos e o chá enquanto o gato deslizava líquido para o chão, quando me roça 

nota-se um motorzinho lá dentro que dura até a cauda acabar e esquecer-me”407 

(grifos nossos). 

Tudo os velhos esquecem; mas embora fique tudo esquecido, de tudo ele se 

lembrará, diz Shakespeare (2010) em uma de suas peças. São as marcas da 

invasão do corpo na mocidade e na velhice, daqueles sentimentos empoeirados 

num sótão aonde se vai raramente, que tornam o passado e o esfacelamento do 

futuro um complexo indissolúvel nesse romance – “dá-me vergonha contar isto mas 

põem-me fraldas à noite e um resguardo de plástico a proteger o colchão onde o 

meu corpo escorrega”408. Aos leitores de Lobo Antunes, a confusão de recordações, 
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a intersecção de tempos e a tentativa de “cavar uma língua estrangeira na própria 

língua e levar toda a linguagem a uma espécie de limite musical” (DELEUZE, 1995), 

são recursos conhecidos e frequentemente encontrados nos romances do autor. 

Entretanto, no mundo específico e coeso desse romance, o desenrolar da narrativa 

avança para a compulsão da indecidibilidade, do inacabado que anula qualquer 

início, enredo ou desfecho, e trabalha o texto de forma descontínua, em que tudo 

foge à apreensão, a não ser pelos vestígios dos pormenores que acomodam o caos 

(humano e verbal) e prolongam a figura de um corpo sem sequências lógicas que 

parece “suspender qualquer ideação, soçobrando no branco da assimbolia ou no 

excesso de um caos ideatório não-ordenável” (KRISTEVA, 1989, p. 39). 

 

– Não faça isso senhor 
ao mesmo tempo que eu tentava interceder por ela sem conseguir 

falar, não sou capaz de uma sílaba, quer dizer tento mas onde estão as 
palavras, se calhar deixaram de existir, não as encontro ou encontro-as na 
minha cabeça porém entre a cabeça e a língua um muro que as impede de 
virem de forma que já me esqueci delas, vírgula, vírgula, montes de 
vírgulas, a professora abandonava a escola comigo nas mandíbulas, 
envergonhando-me diante das pessoas 

– Nunca vi caligrafia tão feia como a desta menina 
e eu como será a caligrafia da Berta, tapando a cara com as mãos 

para que não me reconhecessem em Faro 
[...] 
– Que vergonha 
companheiros do meu pai que se afastavam dele [...] fingindo não o 

verem, os ciganos tentavam entrar em nossa casa para roubarem, eu 
– Mãe 
e ela expulsava-os no corredor com um dos ombros à vela porque, 

vírgula, com a pressa escorregava-lhe a blusa 
– Mandou embora os ciganos? 
a minha mãe a abraçar-me 
– Não ficou cá nenhum 
de forma que talvez estivessem na casa ao lado onde morava a 

Eudora
409

 (grifos nossos) 
 

Nesse movimento compulsório, em que a personagem busca comunicar algo 

que se perdeu – possivelmente o choque emocional da violação de sua mãe –, a 

escrita entrecortada do interior, que gira em torno de si mesma por ser incapaz de 

dizer, convoca, por meio do vocábulo e de suas repetições, os hiatos da memória, 

as ausências de explicação, os traços de dor irrepresentáveis que afetam a ex-atriz 

desde sua infância. As palavras, as pontuações e suas funções costumeiras de 

comunicação estão esgotadas, pois até mesmo a razão está do lado masculino, e 

diante da vergonha e do fracasso, o discurso feminino só pode ser “ou pura 
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repetição, ou uma falha, produtora da desordem e da desrazão” (BRANDÃO, 2004, 

p. 56). Muitas das repetições nos três romances aqui analisados estão estruturadas 

em torno desses fantasmas de temor, limites corporais, insuficiências que se 

interpõe entre o imaginado e o real, criando um emaranhado de imagens e figuras 

complexas que, nas palavras de Whitehead (2004, p. 125) a propósito desses 

dispositivos na narrativa, criam um movimento infernal sem progressão, que ameaça 

resultar em paralisia ao sugerir o impulso infinito da repetição no corpo do texto – “o 

tempo fixo [...] dá ideia que se altera mas é o mesmo sempre e é no interior desse 

tempo que continuo a esmorecer devagar”410. 

Essa mulher, que se esqueceu das palavras e que passou a vida a decorar 

falas alheias, não tem nome, nem identidade, pois que ora é chamada de “filhinha”, 

“dona Celeste”, “mulher do tio”, ou a “filha do Elias”, sendo apenas mais “uma que foi 

para Lisboa ser actriz"411. E sendo mais uma a sofrer as insidiosas maquinações 

sociais, não teve grandes papéis, “era criada, era aia, era uma doente que quase 

não falava, agradecia os aplausos num canto do palco [...] obedecia calada, 

obedecia sempre, ontem o galgo mesmo invisível ladrou, o sobrinho do meu marido / 

– É a doença que avança”412. É significativa a imagem do cão, o galgo, em Para 

aquela que está sentada no escuro à minha espera, pois ela funciona, em relação à 

Exortação aos Crocodilos e Da natureza dos deuses, como uma semelhança 

progressiva do animal com as personagens: 

 

eu ali na poltrona diante da televisão, quieta, de peruca, a achar-me um 
desses cãezinhos mascarados de gente que o circo mostrava, erguidos nas 
patas traseiras numa rigidez insegura, escorrendo pavor, escorrendo baba, 
suplicando com os olhos para serem cães de novo

413  
 

Se nas outras duas narrativas o cão aparece como uma figura doméstica 

que se mistura às mulheres e convoca a ideia de submissão e sofrimento, tornando-

se, portanto, o “prolongamento da presença debilitada e dolorida dos seres 

humanos” (SEIXO et al, 2008, p. 78), como vemos por meio da expressão de Mimi 

no excerto supracitado; ou nos vários momentos em que a Senhora, em Da natureza 

dos deuses, aparece, ao contar suas memórias truncadas a Fátima, sentada com 

um cão ao lado, e também quando é considerada uma cadela pelo marido – “o que 
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são as mulheres a não ser cadelas, não é”414; nesse Para aquela que está sentada 

no escuro à minha espera, o cão parece estar emoldurado à figura das personagens 

femininas, como se fizesse parte das cenas ou de suas bordas, que ora se 

sobrepõe, ora comunica uma camada do animal em suas atuações: 

 

Devia levar o galgo ao veterinário porque já não passeia pela casa, 
não ladra, está deitado no fundo do avental de olhos fechados, imóvel no 
meio dos panos de loiça cada vez mais gasto, mais desbotado, mais alheio, 
[...] tão mole, tão oleado  

[...] 
– Obrigar um desenho de oleado a tomar o seu remédio menina?

415
 

 
há cada vez mais noites em que não dou com o meu quarto, acabo 

de manhã na cozinha diante do galgo, a senhora de idade para mim 
escandalizada 

– Não me diga que dormiu nesse caixote? 
entre as latas da prateleira e as caçarolas por lavar na bancada, claro 

que com dores nos rins, claro que com as pernas inchadas
416

 
 

na farmácia um par de empregadas de bata cor de rosa com os nomes 
gravados em placas, Carla e Sofia, tiravam remédios das prateleiras e vi a 
minha mãe em Faro à procura de dinheiro no porta moedas 

– Oxalá chegue 
com o nariz dentro daquilo vasculhando, vasculhando, o que ela 

vasculhou até morrer
417

 
 

A figura de um galgo oleado, isto é, de um cão em desenho ou pintura, 

parece ampliar o sentido do texto e revelar o espaço interior, o vazio ou a 

intersecção entre os dois mundos – real e imaginário. O galgo, considerado o mais 

rápido do mundo dentre os cães, e também a raça que mais sofre maus tratos, pois 

na Espanha, ao final da temporada de caça, é torturado ou abandonado, e 

exterminado em massa por “perder” sua utilidade como instrumento (TORRES, 

2009, p. 51), parece provocar sensações paradoxais de movimento e fixidez 

irredutível a partir de um corpo que caminha por devaneios, e acentuar a imagem de 

um “eu” como resto, porque, assim como a personagem, está preso em casa 

amuado entre objetos de aparência insignificante – “as latas da prateleira e as 

caçarolas por lavar na bancada” – e que se faz incapaz de se libertar de seu destino. 

As cenas da aparente fusão da ex-atriz com o cão, ao dormir e acordar dentro de um 

caixote, ou da sugestão de zoomorfização a partir das placas com os nomes das 

vendedoras e, na sequência, sua mãe utilizando o nariz para vasculhar dinheiro no 
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porta moedas, assinalam um continuum de discurso imenso, pois que gera uma voz 

narrativa que, ausente de pontos finais (fator coincidente nessas três narrativas e em 

várias outras do autor), não “para de narrar, de dizer e de se dizer, havendo sempre 

e continuamente uma parte restante a ser dita” (SEIXO et al., 2008, p. 508). Nessa 

ausência de totalidade, os restos de identidade parecem potencializar a 

representação de conceitos ideológicos – “o meu corpo com partes da farmacêutica, 

o rabo da gaja por exemplo, a nascerem em mim, os homens demoravam-se a 

olharem-me”418 – e, sobretudo, o nível de inferioridade, desorientação e incertezas a 

que as mulheres normalmente são submetidas, caracterizando a insistência da 

negatividade no feminino. A recorrência à figura de um cão nunca agressivo, 

delineada por formas fragmentadas, por vezes reduzida a gestos comportamentais 

em diferentes níveis de intensidade e compreensão, mas sempre remetendo à 

crueldade, submissão e ao processo de degradação dessas mulheres, provocam a 

sensação de déjà-vu no leitor e representam, não ou tão somente a visão circular do 

passado no presente, com seus traços invisíveis na História, mas a construção de 

uma sintaxe obsessivamente repetida e rompida, capaz de se dissolver e se refazer 

a partir de palavras gaguejadas que tudo arrasta para dentro da ficção, e de criar um 

movimento vertiginoso de fragmentos e tensões diversas que exigem do leitor 

olhares e ouvidos atentos.  

Talvez a mais significativa dessas tensões seja a angústia, a depositar sua 

carga de tormenta pelas várias linhas dessas narrativas. Os romances que, como 

vimos, se constituem por uma escrita do dentro, de vozes elipsadas e eclipsadas 

que se lançam no vácuo, ou, como diz Castello Branco (1991), por um discurso 

interminável, impossível de dizer, mas difícil de calar, também são ocupados por 

uma consciência que anseia por decisões operárias. Ou seja, por desejos de 

esculpir ou alterar realidades, decidir e manipular, com fios de marionetes, os 

destinos das demais personagens, mas sem desconstruções ou complexidades que 

exijam o trabalho “sílaba a sílaba”, porque, “entre parênteses, [o tempo] é coisa que 

já não temos muito”419:  

 

o pai da Senhora sublinhando páginas, um ajudante a interrogar 
– Altera-se a acta? 
enquanto o pai rasurava parágrafos erguendo o dedo 
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– Não me interrompa 
o ajudante a encolher-se de imediato 
– Perdão senhor doutor 
[...] 

o pai da Senhora entregou as páginas, ou seja moveu a mão um centímetro 
para que o outro as recolhesse 

– Pode sair Monteiro 
[...] 

o pai da Senhora, que nem um só momento reparava nela, para a Senhora, 
sempre a contemplar o tampo vazio 

– Acabou-se o colégio casas dentro de três meses
420

  
 

Esse narrador, na figura do senhor doutor, em Da natureza dos deuses, que 

afirma estar escrevendo a sua parte no livro – “dois capítulos se tanto”421, passa a 

narrativa exercendo e evocando o direito de força individual sobre o coletivo, em 

especial no que diz respeito às mulheres. Assim como o senhor engenheiro, que 

mudou o nome de sua amante para Alexandra – “Irene, Dulce, Alzira, os meus 

nomes todos, o senhor engenheiro / – A partir de agora vai chamar-se Alexandra / a 

minha mãe / – Alexandra?”422 –, essa voz ficcional e autoconsciente busca manter 

sua identidade por meio da violência, que se inicia no processo de escrita, no 

momento da posse da língua.  

O poder sobre o outro começa com o estabelecimento de uma regra – o 

masculino engloba o feminino; e, no português, a palavra Homem, figura a 

humanidade como um todo. A determinação de padrões e coesões discursivas, de 

economias de ordens semântica e estrutural define, na linguagem, a sua criação. O 

significado de algumas palavras ou pares, como “senhor doutor”, “senhor 

engenheiro”, reforçam o domínio e denota importância social, respeito, grandeza, 

enquanto o substantivo senhora, é sinônimo de pertencimento – “esposa, tratamento 

de cerimônia às mulheres casadas” (FERREIRA, 2010, p. 692).  Não é, então, por 

puro acaso que, em Da natureza dos deuses, a esposa do senhor doutor e sua filha 

são chamadas de “senhora” e, nas outras duas narrativas, as mulheres, quando não 

se esquecem de seus nomes, caso da ex-atriz, esses servem apenas para efeito de 

identificação, já que, ausentes de identidades, evocam, progressivamente, 

unicidade. 

Desta perspectiva, cabe aqui retomar os comentários de Gilbert e Gubar 

(2004, p. 05) a propósito da paternidade literária, quando dizem que a posse da 
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pena, como metáfora do pênis, reflete, além da ferocidade da estrutura patriarcal, as 

raízes da “autoridade” e obediência ao divino/masculino. Obviamente, se a mulher é 

propriedade do homem, e sendo este o “pai” (autor/criador) de seu texto, embutida 

está a ideia de que os direitos de propriedade sobre as “personagens” femininas e, 

consequentemente, de seus destinos: se de clausuras ou de esposa perfeita, se de 

megera ou objeto de desejo; também são dele. No entanto, a mesma caneta que 

visa manter a essência do poder (econômico e literário) ao ordenar construções de 

realidades, a composição de identidades ou seu aniquilamento, também tenta 

esconder seus tormentos e vulnerabilidades, cultivar aparências, complicações de 

uma identidade corroída, incerta e presa no entrelugar das impossibilidades – “o que 

desanimo por dentro em certos dias de chuva, quando uma tristeza que não sei 

definir, uma angústia de perda, uma sensação de vácuo se instalam em mim e me 

acinzentam a alma, não sou de ferro e basta, são assuntos meus”423. Há, 

claramente, uma inquietação e o problema da confiabilidade dessa instância 

responsável por manter a tradição e a unidade. Mas, como a “linguagem é uma 

legislação”, e sendo o neutro e complexo proibidos, essa voz, forçada a escolher 

sempre entre o masculino e o feminino (BARTHES, 2013, p. 13), insiste em 

permanecer viva a fim de assegurar sua marca e propriedade. Por isso, embora 

ciente do diagnóstico de sua infertilidade e, portanto, de suas incertezas, e da 

incapacidade de controlar sua própria existência, ou o núcleo de trevas que se 

encontra no âmago de todas as personagens, mas ainda preso à unidade: “o 

escritório em ordem, a secretária do meu adjunto com um maço de páginas / – Os 

documentos que pediu senhor doutor”424; à logicidade grega impregnada no ocidente 

através dos séculos: “o quadrado da hipotenusa igual à soma do quadrado dos 

catetos indesmentível depois de um grego a enunciar [...] só o quadrado da 

hipotenusa, pelo menos a mim impressiona-me”425; essa consciência narrativa 

encerra-se em si mesma e fixa a lei. O poder não aceita divergências com relação a 

seus objetivos e, dessa forma, o texto resulta num complexo vertiginoso de agonias 

e de forças capazes de expulsar, destruir todo aquele que se oponha à lógica da 

escrita, à ordem do mundo: 
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nem supões do que uma palavra minha, no ouvido certo, é capaz, a minha 
palma de novo sob a blusa dela 

– Eu sabia que estavas a brincar ambos adoramos brincar somos tão 
divertidos 

apertando até lhe doer e a secretária do meu adjunto caladinha, que 
remédio, de tempos a tempos torna-se necessário ensiná-las a aprenderem 
quem manda, ordenei-lhe, continuando a magoá-la 

– Beija-me 
e, evidente, beijou, a estrangular protestos mas beijou, empurrei-a 

contra a parede 
agora que aprendeste quem manda some-te daqui, a cortina do 

quarto lá em cima cerrada
426

 

 

A agonia do masculino nessas narrativas se instala nessa “contaminação”, 

que ameaça o desejo de uma unidade ideal. Ainda que ecoem feridas advindas de 

violências e conflitos na infância, os homens raramente se curvam ao feminino. São 

figuras aprisionadas e solitárias, como o sobrinho da ex-atriz, que mesmo “aflito na 

sombra da casa”, expulsa sua esposa numa espécie de jogo de forças: “– Dou-te até 

o fim do mês para te ires embora isto é meu / uma voz de sono a responder-lhe sob 

as mantas / – Está bem / [...] existirá alguma coisa pior que um andar vazio quando 

a insónia surge e os fantasmas da infância regressam”427. Logo, ainda que em ruínas 

interiores, esses seres se mostram mais refratários e influenciadores da realidade, 

porque, nas palavras do senhor doutor: “ninguém vive na realidade, vive-se no que 

inventamos, é assim, e de mentira em mentira vamo-nos aproximando do caixão”428. 

Por outro lado, nas figuras femininas, as “cicatrizes, borbulhas, imperfeições a que 

só as mulheres sabem dar valor”429 são latentes e se prolongam como fator perene, 

numa espécie de cotidiano dolorido por estarem, independente da idade, submetidas 

a relações hierárquicas tirânicas inerentes à natureza humana, e que, de tão 

entranhadas, regem as existências dessas mulheres, e as tornam vítimas e 

testemunhas da indiferença, violência e fracassos – seus e alheios. 

Assim, se em Exortação aos Crocodilos, Simone tem seu diário fraudado; 

em Da natureza dos deuses, as mulheres, quando não trancafiadas em sótãos ou 

em casas enormes, estão presas às influências e violências dos homens; e em Para 

aquela que está sentada no escuro à minha espera, a ex-atriz, esbatida pelos anos, 

não passa de “um fragmento de focinho, um fragmento de dorso”430 sem ilusões que 

mesmo próxima da morte, continua sob a tutela de um homem sem compaixão – o 
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sobrinho de seu marido –; a esses seres de discursos alheios, o que resta é apenas 

a inalação do desespero, até a total imobilidade dos mortos: “vão me tirando tudo, as 

palavras, o passado, o teatro, Faro não voltarão mais [...] as pessoas à minha volta 

criei-as ou serão reais de facto [...] quem escreve este livro, quem pensa o que eu 

digo, o director do teatro a empurrar-me para a cena / – Entra”431. Essa sensação de 

sufocamento é reforçada por uma estrutura claustrofóbica de pensamentos 

repetitivos, como no caso da paisagem que amedronta Mimi em vários momentos, 

lembrando-a de situações vagamente violentas e que retorna na fala de Simone, 

pouco antes da explosão da vivenda: “uma paisagem que nos faz sentir esquisitos, 

não bem esquisitos, culpados sem perceber o motivo, um moinho, vacas, patos, um 

rapaz numa carroça, uma nora, olha-se aquilo e apetece ir para casa e esquecer e 

deitarmo-nos”432. As restrições espaciais, que evidenciam a asfixia e a impotência do 

feminino, refletem o exílio e banimento quando do confinamento das mulheres em 

sótãos e casas enormes, caso da Senhora e sua mãe em Da natureza dos deuses – 

“uma senhora despenteada, com um roupão de doente, numa janela alta, a seguir 

ao ténis um jardim com estátuas, uma Vénus [...] e um boneco de mármore horrível, 

curvado para a frente a imitar um discóbolo”433. As demais mulheres nesse romance, 

quando não estão nos escritórios como secretárias dos homens, servindo-os 

sexualmente, estão na casa do senhor doutor, assistindo aos jogos de tênis de seus 

companheiros; as quatro narradoras de Exortação aos Crocodilos também 

aparecem sempre em casas, garagens ou vivendas, com exceção de Mimi que, 

devido ao câncer, foi hospitalizada em um dado momento; em Para aquela que está 

sentada no escuro à minha espera, a ex-atriz, é presa em casa devido à sua falta de 

memória. Quando saiu, se perdeu, e foi agredida por sua cuidadora – “quando o 

sobrinho do meu marido se foi embora a senhora de idade bateu-me, a mão dela na 

minha cara com força / – Se me estragas a vida mato-te não me fazes perder este 

emprego [...] a senhora de idade a trancar a porta à chave”434. 

Tanto o exterior como o interior reflete uma certa bolha de soluços e amuos, 

um lugar de repetição que pulsa desordem e destruição. Todas essas mulheres 

passam a vida presas às suas memórias “sem palavras e estáticas” (HERMAN, 

1992, p. 175). Isoladas e tentando recordar algo perdido, elas não se dirigem a 
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ninguém, pois a memória traumática, segundo van der Kolk e van der Hart (1995, p. 

163), “não responde a ninguém; é uma atividade solitária”435. Suas histórias, assim 

como suas vidas não progridem no tempo, forçando o leitor, através de 

dilaceramentos cotidianos, fragmentos de imagens, sensações congeladas, rastros 

de memórias desgarradas de sua origem, a entrar em labirintos sombrios com 

diferentes camadas de violência. Marcadas pela repetição de comportamentos 

sociais e mentais, por “dúzias de frases interrompidas, o coração sempre a meio, a 

alma sempre a meio, a vida, sobretudo a vida sempre a meio”436, a irradiar 

frustrações através de ecos, de cortes e dos buracos no discurso, com suas 

numerosas variações, essas obras sugerem, e aqui recorremos à ideia de Shoshana 

Felman (2020, p. 116) sobre o plano social no romance – o jogo necessário do “não 

sentido e do sentido: do sentido como não sentido sempre deslocado e disfarçado; 

do não sentido como aquilo mesmo que engendra e condiciona o sentido”. Em 

outras palavras, o trauma na ficção antuniana constitui-se em tema e estrutura 

complexa, pois que não simplesmente mimetiza ou imita seus sintomas, mas se 

estabelece como lugar comum, recorrente na intriga, porém sem obedecer a uma 

lógica; e, por isso, ele só pode ser apreendido como tal a partir da intoxicação 

desses lugares, por estratégias discursivas que “convocam uma pluralidade híbrida 

de percepções e experiências do real” (SEIXO, 2002, p. 424). 

Se, como sabemos, o sofrimento físico e a tortura espiritual do feminino 

remontam a um tempo ancestral, e o silêncio (da palavra, da caneta) torna-se uma 

imposição, as sensações de insegurança e agonia só podem se espalhar como uma 

mancha por entre as páginas dos romances, porque mais que “conversar para 

dentro [...] a recriminar-se para dentro”437, a falar com os olhos ou rememorar um 

mundo interior de ruínas, essas mulheres, além de agonizarem no próprio silêncio, 

são sufocadas pela Ordem da pena, a entidade responsável por organizar os jogos 

composicionais das narrativas. Uma vez que a língua é implacável, e, “como 

desempenho de toda linguagem, não é nem reacionária, nem progressista” 

(BARTHES, 2013, p. 15), sua autoridade promove a catástrofe da repetição, 

possibilitada pela pulsão de agressão e destruição. Os desdobramentos 
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enunciativos dessas obras, que parecem seguir “uma relação de contiguidade 

sensorial e poética”, e figurar espaços de “microacontecimentos” e “microperipécias” 

(CAZALAS, 2011, p. 57), articuladores de um certo passado afetado por 

assombrações individuais, coletivas e culturais, nos leva a pensar que embora a 

língua seja esse lugar fechado, é somente pelo interior e através de trapaças que ela 

pode ser combatida (BARTHES, 2013).  

O que foi perdido não poderá ser recuperado, mas, ainda assim, há uma 

ausência, um vazio que lateja porque, como assegura Derrida (2001, p. 57), “a 

memória sem memória de uma marca retorna em todos os lugares”. É dentro desses 

(micro)espaços, que Lobo Antunes se desdobra e denuncia os choques que 

impedem a saída. No solo “matricial em que germinam os devaneios, sonhos, os 

mitos” (BRANDÃO, 2004, p. 16), e munido de uma “enxada cautelosa e tateante na 

terra escura da memória” (BENJAMIN, 1987, p. 239), de vozes dispersas e difusas, 

o autor busca, pelas vias da escavação, de fendas, de elementos despercebidos 

(espelhos, roupas, sapatos, espaços domésticos, paisagens), de intertextos e 

sensações, transmitir e representar experiências traumáticas que se repetem como 

sintomas textuais em um círculo vicioso.  

Diante do terreno sinuoso do discurso, a estocagem dos sentimentos e a 

inscrição das sensações só podem ser feitas a partir do "estatuto de uma pura 

instância gramatical" (FELMAN, 2020, p. 158) portadora do grito, mas despossuída 

de um "eu": “este escritório um abandono de cave mas não se acabou ainda, não 

acabei ainda, tenho receio que, quando os gansos bravos voltarem a passar, o sem 

abrigo para com eles e o sujeito que nos escreve desista do livro”438 (grifos nossos). 

É uma voz espectral, contraposta ao simulacro, pois que nascida da lacuna, vive no 

não-lugar, torna-se o que Felman (2020, p. 159) chama de “uma espécie de branco 

no seio do discurso, não é mais que possibilidade de parada, de curto-circuito”. Com 

efeito, essa escrita confronta a lógica, e caminha contra a solidez e as ligações 

formais do senso comum, “deixando as razões, e outros tipos de pressuposição 

hierárquica do raciocínio, como que a flutuar num discurso desligado, que se dá 

muito mais como sensibilidade e sentir que como uma articulação razoada” (SEIXO 

et al, 2010b, p. 172). Por esse motivo, renunciamos à expressão “escrita do trauma” 

ou “escrita traumática” e optamos, neste estudo, pela estética do trauma, porque, 
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nessas narrativas antunianas, não temos a superação ou a tentativa de cura da 

memória traumática, isto é, um sujeito que busca, por meio da escrita, revisar e 

organizar suas memórias através de relatos verbais detalhados, orientados por um 

tempo e conteúdo históricos. Pelo contrário, o que encontramos é um corpo de 

linguagem lacunar, marcado por uma ausência de sentido. As mulheres são 

afetadas por suas memórias, carregadas de uma verdade, mas imersas numa 

espécie de experiência onírica, incapazes de serem expressas ou mesmo 

interpretadas por elas como eventos e memórias traumáticas; e, desse modo, o 

leitor é inserido num carrossel, com uma imensa roda a girar. Enquanto lê e dá 

voltas, precisa se ajoelhar nas histórias e imaginar o inimaginável; depois, deve se 

afastar para completar aquilo que foi esquecido a partir dos traços que foram 

deixados para trás; contudo, deve retornar, e construir os significados, relacionando-

os e preenchendo suas diversas lacunas. Nessa perspectiva, acreditamos que Lobo 

Antunes vai além da mimetização de evento e sintoma, pois elabora estruturas 

narrativas autoconscientes que forçam o leitor, e aqui ecoamos Hutcheon (1984, p. 

07), a imergir no “heterocosmo” da ficção, criado pelos referentes fictícios dos 

signos. Nesse mundo caracterizado como metaficcional, o leitor é deslocado da 

mera posição de ouvinte-observador-testemunha, e compelido a participar 

intelectualmente, imaginativamente e afetivamente na cocriação do texto que está a 

ler; o que possibilita, nas palavras de Hartman (2000, p. 2011) a propósito do sujeito 

ativo (leitura e escuta), possibilidades de recuperar ou reconstruir uma comunidade 

afetiva, compassiva.  

Dessa maneira, ao entendermos que "a cultura é feita de lugares comuns 

como a história das paralelas que se encontram no infinito"439, mas que a “palavra, 

em si mesma, é uma pluralidade de sentidos” (PAZ, 1982, p. 58), que o texto, 

retomando Barthes (2007, p. 05), é o espaço da circulação de significantes: o corpo, 

o rosto, a escrita; local em que a boca emissora busca emancipar a voz, 

concomitante recorre a formas para ordenar o interior, então, podemos afirmar, a 

partir de Badiou (2004), que a vitória sobre a perda só pode ser realizada dentro de 

condições artificiais, isto é, da construção estética, de deslocamentos, e 

estranhezas. Isto porque, se não é possível criar o que quer que seja de modo 

natural, essa operação só pode ser trabalhada por uma lógica, a partir de “uma 
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situação artificial, tão artificial quanto um poema. E isso não é uma falha, mas uma 

necessidade"; afinal, a "transposição é uma lógica" (BADIOU, 2004, 240). 

 Dentro desse contexto, o leitor, que não é forçado a simplesmente ler sobre 

os eventos traumáticos e suas consequências, mas a "esmagar", juntamente com o 

autor, a "harmonia entre a hipotenusa e cateto"440, isto é, todas aquelas fórmulas 

"mais civilizadas, menos violentas e de idêntica eficácia destinadas a exprimir 

indignação"441, deve ler o trauma a partir daquilo que está sendo evitado ou coberto, 

de determinados constrangimentos, de renúncias, silêncios, traços, forças que 

trabalham para apagar seus próprios vestígios. Se em um discurso como o de Lobo 

Antunes, cada vez mais fluido, cada vez menos palavra, “sem peso, sem chão, sem 

centro nodal aparente” (SEIXO et al, 2010b, p. 172), o falar ou escrever sobre, ou a 

partir de um tema, for a única maneira de entendermos o tormento interior dessas 

personalidades femininas, então, elas permanecerão entidades passivas mais ou 

menos sofredoras, tanto para os outros personagens quanto para os leitores: “não 

dei conta das rosas porque a noite as devorava ou nunca houve rosas e cuidei que 

as havia”442. Eis, portanto, a incerteza, o corpo dissolvido, o lugar vazio. 

Desconstrução que aguarda ordenação. Nessa relação de ideias, não é difícil 

pressupor que Lobo Antunes, ao ser capaz de materializar, textualmente, histórias 

individuais e interiores, emoções dispersas que estão sempre em suspenso e 

constantemente flertando com a morte, pondo à nu, aquilo que parecia estar visível, 

e trazendo à superfície os “restos do passado nesses fundos de gaveta que são a 

margem do tempo”443, tenta confrontar seus leitores com aquilo que foi reprimido ou 

“esquecido”, com feridas que ainda não foram (historicamente) compreendidas e 

nem cicatrizadas. Se imergirmos nos gestos desesperados e no obscuro dos 

“acontecimentos”, nos ditos e não ditos desses romances, pode ser que venhamos a 

descobrir lugares e identidades semelhantes, papéis instituídos, o lugar do outro (na 

língua), e, inconscientemente, como escreve Octavio Paz (1982, p. 131), saberemos 

algo sobre o mundo e sobre nós mesmos; e ainda que pareça um disparate, esse 

algo poderá, de fato, nos revelar o que somos.  
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CONCLUSÃO 

 

 

“é sempre o melancólico ponto final da 

alegria”  

 

(António Lobo Antunes – Diccionario da 

linguagem das flores) 
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“Somos mundos sem fim” 

 

Por mais íngreme que tenha sido nossa subida para chegarmos ao que 

poderia ser o tão esperado cume da montanha, seria contrassenso afirmar que este 

estudo está terminado ou concluído. Na verdade, você que, diligentemente, chegou 

até aqui, deve ter notado que conhecer António Lobo Antunes é, acima de tudo, uma 

experiência emocional e intelectual, portanto, um processo comprido, sinuoso, lento. 

Transitar por suas obras nos faz sentir como se estivéssemos nus em frente a um 

horizonte disforme, tenso, com a “ferrugem do mundo cumprindo os seus giros”444. 

Olhamos para as personagens e tudo são trevas ou violências. Logo nas primeiras 

páginas, o mundo interior com seus túneis escuros, pedaços de memórias 

impregnadas de medo, falências de corpos e espíritos, tomam a palavra e nos 

arrastam para um umbral de fundo silencioso e sem saída, com céus atormentados 

e gestos quebrados. Então, questionamo-nos: “Por que tanto sofrimento, por que 

será necessário sofrer tanto?”445, e nenhum eco a tilintar respostas. Demasiado 

assustados, disfarçamos e, silenciosamente, levantamos a cabeça. Ainda perplexos, 

mas estáveis, continuamos o bailado. Viramos a página e voltamos os olhos para o 

papel opaco, sem reflexos. Imaginamos estar a salvo ao observar os marginais, os 

travestis, as prostitutas, tão distantes de nós essa profunda solidão, e seguimos, 

cada vez mais apressados pelas longas galerias. Adentramos ao fundo, e os 

caminhos oscilam, se estreitam em intermináveis mapas de amarguras, queixumes. 

Um lustre, uma poltrona, “móveis da casa que escutam, as cruzetas baloiçando sem 

descanso nos varões, [...] o relógio de parede com todas as horas da [nossa] vida 

dentro, sobretudo as que não vive[mos] e que [nos] gastaram”446 aparecem e tudo se 

torna dúvida, confusão. Ao mesmo tempo, nuvens de frases “caindo no meio das 

páginas dispersando os parágrafos”447, as suspensões, o “assombrado vai-vem de 

ondas”448 e, de repente, como um estalo, ouvimos a voz do corpo num soslaio 

inesperado: “é que se trata de vocês mesmos”449. Zangados, de olhos úmidos, 

mudamos de posição na cadeira e duvidamos: “serão lembranças ou episódios que 
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invent[amos], provavelmente não passam de episódios que invent[amos]”450. Mas, 

das sombras que nos rodeiam apenas ouvimos: “tudo isto se passou há muito tempo 

porque tudo se passou há muito tempo mesmo o que acaba de acontecer agora”451. 

E nesse momento quedamo-nos, assombrados. Somos “estátuas entre estátuas”452, 

porque se todas as páginas são espelhos, somos apenas como elas – ruínas e 

lamentos, trevas e claridade em rasuras de passados, mastigando presentes magros 

em horas sem fim. 

Mas não paramos. Não sucumbimos ao desejo de largar o “livro no lixo já 

que a sombra do voo dos pássaros lá fora escureceu as páginas”453. Em vez “do 

silêncio do costume e da indiferença das coisas [...], de uma mágoa quieta”454, 

compreendemos que “as cabeças de olhos finados, vazios”455, bem como algumas 

caras que nos encaravam, “congeladas [...] com qualquer coisa de incompleto 

nelas”456, também nos pertenciam, e o melhor que podíamos fazer era tentar 

“iluminar os crepúsculos que nos esmagavam457. O interessante é que ao espreitar 

certos corpos que viviam “uma espécie de futuro onde só as torneiras têm direito às 

lágrimas”458 e que, de tão ordinários, poderiam se confundir com os nossos, ou, 

certamente, se misturarem ao de alguém próximo, talvez, de “uma senhora a dizer 

adeus com o lenço, por trás do lenço um sorriso e por trás do sorriso ninguém”459, 

uma sombra apenas, observamos que esses seres tentavam resistir, mas desistiam 

mais que outros. Eram corpos que não eram corpos, apenas espectros 

envergonhados por serem “da terra de que as mulheres são feitas, menos que 

homens, menos que bichos”460. Mulheres que quase nunca saiam de suas casas ou 

desciam do sótão, encapsuladas em si próprias “com lágrimas por chorar no globo 

das cebolas”461. Nessa experiência antuniana, em que farrapos de histórias, 

reminiscências individuais e coletivas expressam um inesgotável cansaço, diluição 

de identidades e futuros, lidamos com o choque de significantes, angústias que nos 
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acordam, porque, como diz Lobo Antunes, “é necessário [em literatura] que o papel 

desconheça o próximo golpe, que o leitor, desprevenido, o receba de guarda baixa 

ou imaginando que em lugar de um directo da esquerda vem um gancho de 

direita”462.  

“Choque”, em Lobo Antunes, é o entrelaçamento de vozes mudas, 

desarticuladas e repetitivas que expressam, além de marcas de lágrimas, aquilo que 

é impossível de simbolizar, mas que está lá. É aquela experiência estranha que 

Blanchot (2010, p. 89) afirma se tratar de um movimento que escapa a nosso poder 

de experimentá-lo, mas que, pelo fato de estarmos nele, “e assim, de ele não estar 

fora da experiência, mas de ser a experiência da qual não podemos escapar” se 

constitui como saber. E, como em literatura, os textos, conforme aponta Shoshana 

Felman (2020, p. 301), são “às vezes mais claros que a vida”, foi no cuidado de 

observar que havia histórias a tropeçarem umas nas outras, estruturadas sob o caos 

comovente de memórias fragilizadas e desiludidas de mulheres sem cores (esposas, 

mães, prostitutas, virgens), usadas como objetos, meios para um fim, algumas, 

parafraseando Maya Angelou463 (2009, p. 161), mais prostitutas do que uma 

prostituta de rua, porque precisaram vender seus corpos por certidões de 

casamento, e outras que, embora tenham passado a vida dormindo com homens por 

dinheiro, eram dotadas de grande integridade, que identificamos uma notável 

correlação com as características atribuídas ao que Root (1992) e Brown (1995) 

denominam de trauma insidioso. Esses traumas, em vez de pontuais são, como 

buscamos demonstrar, produzidos a partir de experiências comuns: subjugações, 

ameaças, medos, desagregações; uma série de situações cotidianas de efeitos 

traumáticos que nos levam a compreender que as lágrimas das personagens 

femininas não “significam tristeza, significam que a vida [as] deixou”464. Os pontos 

considerados levaram em conta a correlação entre as hierarquias de gêneros, a 

prevalência da agressividade sobre o feminino, que, alinhavadas a uma escrita 

erguida sob uma saraivada de golpes e sofrimentos, sugerem desesperos contínuos 

e ressentidos de uma civilização de individualidades objetivadas, marionetes à beira 

de abismos, impossibilitadas de dizerem "eu". Daí que a tarefa assumida aqui, tenha 
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sido a de pensar o trauma a partir de suas figurações, seus contornos 

interdisciplinares, empreendendo questões de ordem psicanalítica, psicológica, 

social e estética. 

Durante o caminho de investigação, convidamos nossos leitores a uma 

viagem pela existência “real” e imaginária de Lobo Antunes. Passeamos por alguns 

quartos em que estavam parte de sua infância, algumas recordações chuvosas e 

violentas de sua vida pessoal, até chegarmos àquela vida à qual se condenou, em 

que “mora no interior do interior, onde estão as pessoas e a gente com elas”465. 

Meditamos a respeito das controvérsias em torno da definição de trauma, discutindo 

criticamente suas contradições e dificuldades, seus paradigmas, tanto a partir de 

estudos considerados dominantes, quanto os mais recentes. Nesse contexto, 

mostramos que ao estudar narrativas de ficção pelas lentes do trauma, devemos 

ampliar nossa visão e levar em conta os aspectos culturais, as relações sociais e 

econômicas do indivíduo, pois é dentro desse escopo que uma série de experiências 

insidiosas como envelhecimento, homofobia, racismo, sexismo, são construídas, 

afetando, majoritariamente, o sexo feminino e os demais grupos vulneráveis de 

nossa sociedade (negros, lgbtqia+). A particularidade desse tipo de trauma está nos 

efeitos traumáticos, que oscilam entre eventos esmagadores, caso de um estupro, 

por exemplo, e situações prolongadas e repetitivas de abusos e violências físicas, 

morais, sexuais. Nesse sentido, refletimos como a literatura torna-se um caminho 

possível, um lugar de poder em que sentimentos, emoções, experiências não 

assimiladas podem ser comunicadas. 

Com o intuito de compreender a perpétua sensação de angústia, a 

prevalência de uma certa dormência ou passividade, bem como a presença 

recorrente de situações de desumanização nas personagens femininas de Lobo 

Antunes, avançamos em direção a autores como Freud, Walter Benjamin, 

Baudelaire, Zygmunt Bauman, Judith Butler, Ann Cvetkovich. Podemos notar que o 

autor, por meio de um trabalho complexo de representação e construção do real, 

assume múltiplas vozes e perspectivas, em especial, de seres excluídos, 

marginalizados ou esquecidos de nossa sociedade na intenção de confrontar-nos 

com o que não é expresso ou reconhecido, assombrações, perdas, alienações e 

fragmentos de passados que ainda não foram exorcizados. Observamos que a 
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escrita antuniana se articula numa interseção complexa com o signo feminino e 

masculino, manifestando subversão à opressão falocêntrica. Apontamos como, a 

partir de Exortação aos Crocodilos, seus romances foram deixando que outras 

línguas falassem e, assim, assumindo o que denominamos de corpo feminino. São 

textos que se erigem como um significante vazio, “em sua sempre mesma procura 

de significação” (CASTELLO BRANCO, 2004, p. 160), e que se tornam, nessa busca 

de palavras que não pretendem simbolizar o objeto, ser o próprio objeto. 

Nessa tentativa de interpretar a complexidade dos vazios, dos choques, os 

movimentos de (im)possibilidades do feminino em Lobo Antunes, com suas 

paralisias oníricas e reiterados nós de escuridão, defendemos a tese de que o 

trauma articula-se numa espécie de leitmotiv, ou, podemos dizer, “alma do texto”, um 

campo de forças e intensidades pelo qual seu sentido não transparente, figura 

através das personagens. E o texto, que se faz no paradoxo do excesso e da 

incompletude, reforça seu efeito por meio de segmentações tensas e obsessivas 

que “se figuram, refiguram, desfiguram e reconfiguram, progressivamente e 

recorrentemente, numa expressão de anamorfose constante da matéria narrada” 

(SEIXO, 2002, p. 399). O sofrimento do feminino, banal e sem paroxismo, ainda que 

dilacerado, não grita, somente rodopia em um tempo parado, confundido com seu 

intervalo. Nesse deserto, o presente das personagens femininas não tem fim, está, 

na expressão de Blanchot (2010, p. 88), “separado de qualquer outro presente por 

um infinito inesgotável e vazio, o infinito mesmo do sofrimento”. E, desse modo, os 

detalhes só aparentemente insignificantes de um mundo habitado por estilhaços, 

rasuras, traços, escavações, envolvem e confrontam os leitores a recriar o 

desconhecido, o inapreensível da dor e desse sofrimento indefinido, simplesmente 

perdido e “abismo do presente” (BLANCHOT, 2010, p. 88). Com efeito, em nossa 

leitura, podemos confirmar nossa hipótese de que o trauma é construído ou 

materializado pela linguagem, afundado através de sensações, do “interior dos sons, 

no interior das frases e da música, o silêncio das ondas [...] o silêncio das 

discussões quando os gritos começam e os muros urram”466.  

No movimento incessante e, pelo que nos parece, incontrolável do trauma 

na escrita de Lobo Antunes, há sempre as lacunas e contradições que o leitor deve 

preencher. Mesmo que sob o olhar de uma governanta autoritária a lhe conferir 
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golpes “com uma sapatadazinha” 467, é dele a função de, nos termos de LaCapra 

(2004), perlaborar. Assim, ao assumir a tarefa de reconstruir, devagarinho, aquilo 

que está fora do lugar, de ler em intensidade as experimentações, o fluxo contra 

fluxo, a “fragmentação do livro, maquinação dele com outras coisas, qualquer coisa” 

(DELEUZE, 1992, p. 18), aquele que está a ler poderá crer, assim como a 

personagem da cantora em Da natureza dos deuses, que esses livros não são 

apenas vozes agonizantes, trevas, vertigens, mas romances de amor468, pois que é a 

maneira de ler o próprio ato de amor.  

Por fim, caminhamos para o “encerramento” da “solidão que mora nesta 

conversa”469. Como nos versos de Sophia de Mello B. Andresen (2015, p. 679): “No 

silêncio das zonas nebulosas / Trémula a bússola tacteava espaços”. Foi tateando 

vidas mudas e obscurecidas, fracassos, censuras, que buscamos, neste jogo com o 

desconhecido – porque ainda é muito pouco o que se sabe sobre Lobo Antunes e as 

mulheres –, o que sugeriu Barthes (2019): não a função de explicar ou fixar o 

sentido dos romances que, aqui, analisamos, mas o de assumir o direito a uma certa 

fala, de continuar a escrever o livro impossível “que alguém terminará por [nós]”470. 

Essas mulheres comuns, a figurarem os romances antunianos, nos ajudaram a 

descobrir, entre contrastes e colisões, o que Virginia Woolf chama de “sementes de 

verdade” (WOOLF, 2014, p. 277), ou seja, que isso (ainda) é a vida, ou sobrevida, e 

que estamos todos carregados de dor, opressões e agressões não assimiladas, 

escravizados pelo que ela chama de “instintos atávicos, instintos criados e 

alimentados pela educação e a tradição”. Portanto, devemos continuar a nos atentar 

“não apenas ao peito, aos ovários, ao útero, azar o nosso termos nascido 

mulheres”471, mas aos fantasmas da lei (da língua, da pena, dos homens) e dos 

costumes, porque são eles os que principiam a nos atirar pedras. E, a fim de não 

sucumbirmos à impotência, ao conformismo, acreditando ser essa a salvação, 

devemos parar de “rodopiar na luz” como insetos minúsculos (WOOLF, 2014, p. 280) 

e buscar “acudir às lágrimas [...] impedi-las de tombarem no chão”472. Para tanto, 

precisamos, como sugere Didi-Huberman (2011, p. 154-155), assumir a liberdade do 

movimento, tornarmo-nos vaga-lumes, “uma comunidade do desejo, uma 
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comunidade de lampejos emitidos, de danças apesar de tudo, de pensamentos a 

transmitir”. É preciso que a memória seja “uma força e não um fardo” (ARENDT 

apud DIDI-HUBERMAN, 2011, p. 153); e a literatura é (pode ser) essa força – 

resistência apta a responder “às trevas do agora” (AGAMBEN, 2009, p. 72), luz 

invisível capaz de nos fazer “espreitar o interior de uma bota porque às vezes há 

coisas”473 nela. É a literatura que nos força a pensar o escuro do presente. E, nessa 

linha, a crítica literária torna-se, também, um ato de pensamento, força propulsora; 

aquela capaz de se relacionar “diretamente com os sentidos num objeto que pode 

ser lembrado, imaginado, concebido” (DELEUZE, 2006, p. 203). Atitude que leva à 

transformação, interpretação de relações de força, à compreensão de que os livros 

de Lobo Antunes não são apenas livros, mas sensibilidades, expressões de olhares, 

gestos, torres de vozes “ansiosas com o seu próprio sofrimento”474, sons, uma 

comunhão impossível de mundos sem fim, “um imenso, impartilhável silêncio que 

deseja, com toda a força da alma, ser escutado”.475 
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