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 [...] 
e ao aproximar-me do centro vertiginoso da página 

o movimento da mão torna-se lento e a caligrafia 

[meticulosa 

a sede devassa a escassez dos corpos 

o monólogo embate 

despenha-se pelas brancas margens da desolação 

 

o enigma de escrever para me manter vivo 

a memória desaguando a pouco e pouco no 

[esquecimento perfeito 

para que nada sobreviva fora deste corpo viandante 

 

vou assinalar os percursos da ausência e as visões 

doutros lugares de sossegados amarantos...alimentar 

[a escrita 

com o sangue de cidades e de facas engorduradas 

onde os corpos adquirem a violência noctívaga da 

[fala 

desfazendo-se depois na carícia viscosa dos néons 

 

mas existe sempre um qualquer lume eterno 

um coração feliz à esquina dos sonhos 

surge o deserto que toda a noite procurei 

está em cima desta mesa de trabalho no meio de 

[palavras 

donde nascem indecifráveis sinais...irrompe 

o movimento doutro corpo colado ao aparo da caneta 

desprende-se da folha de papel agride-me e foge 

deixando-me as mãos tolhidas num fio de tinta 

(Al Berto)  
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RESUMO 
 
 
Esta dissertação tem como proposta investigar a aproximação existente entre o 
sujeito que se evidencia nos três primeiros romances de António Lobo Antunes – 
Memória de Elefante (1979), Os Cus de Judas (1979) e Conhecimento do Inferno 
(1980) – que possuem traços autobiográficos, com o sujeito que figura no livro de 
cartas do mesmo autor, Deste viver aqui neste papel descripto: cartas da guerra 
(2005). Essa possível leitura é empreendida a partir de elementos comuns presentes 
nessas obras: dados biográficos do autor e do contexto histórico-social em que 
estava inserido o sujeito das quatro obras; a atribuição do nome António Lobo 
Antunes e da profissão de médico psiquiatra às personagens centrais dos romances; 
e também dos traços estilístico-literários presentes no livro de cartas. Considerando 
que as missivas colocam em xeque os limites entre a realidade e ficção, o presente 
estudo busca verificar como vida e obra, personagem ficcional e autor empírico, 
fundem-se nesses quatro livros.  
A pesquisa está divida em três capítulos. No primeiro capítulo, pautado nas 
entrevistas concedidas por Lobo Antunes à Maria Luísa Blanco e outras que foram 
compiladas por Ana Paula Arnaut, e nos estudos de Maria Alzira Seixo sobre os 
romances, há uma breve apresentação do autor e das quatro obras estudadas. No 
segundo capítulo, foram expostos alguns conceitos da crítica, como os de Michel 
Foucault, Philippe Lejeune, Serge Doubrovsky, Diana Klinger, Leonor Arfuch, sobre 
as “escritas do eu”, com a intenção de evidenciar que Lobo Antunes ultrapassa os 
conceitos do que se denomina autobiografia ou autoficção, construindo obras que 
pertencem a um gênero ainda não definido pela crítica. No terceiro capítulo, são 
elencados os traços metaficcionais presentes nos romances iniciais do autor e nas 
cartas escritas durante a guerra, a relação simbiótica desenvolvida com a escrita e a 
crença no poder da literatura. Foi possível observar, a partir dos estudos de Patricia 
Waugh, Linda Hutcheon e Gustavo Bernardo que o autor, extremamente atento ao 
trabalho com a palavra, já problematizava, desde suas cartas, o texto dentro do 
próprio texto, bem como a realidade ficcional. Ademais, mais do que evidenciar 
como a vida e a obra de António Lobo Antunes se (con)fundem nos livros estudados, 
tenciona-se mostrar que o projeto literário empreendido pelo autor, ao confluir-se 
com sua obra, é o de tornar a literatura um veículo de afetividade e humanização de 
seu leitor.  
 
 
Palavras-chave: António Lobo Antunes. Autoficção. Cartas da guerra. Autobiografia. 
Humanização. 
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ABSTRACT 
 
 

This study intends to verify the approximation between the subject from the three 
novels of António Lobo Antunes – Memória de Elefante (1979), Os Cus de Judas 
(1979) and Conhecimento do Inferno (1980) – which have autobiographical traits – 
with the subject that appears in the book of letters of the same author, Deste viver 
aqui neste papel descripto: cartas da guerra (2005). This possible reading considers 
the common elements present in the three novels and in the book of letters: 
biographical data of the author and the historical-social context in which the subject 
of the four literary works was inserted; the assignment of the name António Lobo 
Antunes and the career as a psychiatrist to the central characters of the novels; and 
also the literary-technique presents in the book of letters. Considering that the letters 
threaten the limits between reality and fiction, the present study aims to verify how life 
and the literary work, fictional character and empirical author, merge into these four 
books.  
The research is divided into three chapters. The first chapter is based in interviews 
given by Lobo Antunes to Maria Luísa Blanco and others journalists that were 
organized by Ana Paula Arnaut, and studies of Maria Alzira Seixo about his novels, 
there are brief presentations of the author and the four literary works studied. In the 
second chapter, some concepts of literary criticism including the ones of Michel 
Foucault, Philippe Lejeune, Serge Doubrovsky, Diana Klinger and Leonor Arfuch 
about the "writings of self" were presented, with the intention of showing that Lobo 
Antunes goes beyond concepts of what is called autobiography or autofiction, 
constructing works that belong to a genre that is not yet defined by literary criticism. 
In the third chapter, it is related the metafictional features present in the three novels 
of the author and in the letters written by him during the war; the symbiotic 
relationship with writing and the belief in the power of literature. It was possible to 
observe, from the studies of Patricia Waugh, Linda Hutcheon and Gustavo Bernardo, 
that the author, extremely attentive to his work with the word, already problematized, 
since his letters, the text within the text itself, as well as the fictional reality. Moreover, 
rather than showing how the life and the literary work of the author are merged in the 
books studied, it is also intended to show that the literary project undertaken by the 
author, when he fuses with his literary work, is to make the literature a vehicle of 
affection and humanization of the reader.  
 

Key words: António Lobo Antunes. Autofiction. Cartas da guerra. Autobiography. 

Humanization. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

António Lobo Antunes é um escritor que diz não escrever livros, mas 

sim, a sua mão, que, por ser autônoma, ao conseguir por no papel tudo o que 

ele absorveu, torna-se feliz (ARNAUT, 2008, p. 467). Segundo o jornalista 

Rodrigues da Silva (SILVA apud ARNAUT, 2008, p. 563), Lobo Antunes 

também é um eremita que vive em seu eremitério, passando longas horas 

sozinho, recluso, fechado em uma casa que utiliza apenas para escrever suas 

histórias. Nelas, encontramos um artesão, um ourives da palavra que, com 

paciência e delicadeza, consegue manipular a linguagem, desenhar frases 

elipsadas, metafóricas, sinestésicas, suspensas. Durante seu trabalho, o autor 

desmancha e funde palavras, tornando-as coisas, sensações, “conflui, junta-se, 

muda de cor, de textura, de direção, toma forma, acerta” (ARNAUT, 2009, p. 

90) o material banhado de silêncio que, envolto pela inexorabilidade do tempo 

e da morte, mas também da vida, constituem, por fim, sua obra de arte. 

Ainda que a melhor maneira de tornarmo-nos íntimos de António Lobo 

Antunes seja adentrarmos suas obras, ler suas entrevistas no livro de Ana 

Paula Arnaut (2008) permite-nos conhecer melhor o estilo discursivo desse 

escritor, que publicou seus primeiros livros, Memória de Elefante e Os Cus de 

Judas, aos 36 anos, em 1979. Após os primeiros romances, ele não parou mais 

de publicar e, em 1980, lançou Conhecimento do Inferno. As três primeiras 

obras são bastante marcadas pelos traços autobiográficos e pelo caos exterior 

e interior que o autor pessoalmente viveu – divórcio, desilusão profissional, 

destruições patrimoniais, pobrezas, mortes físicas, silêncios, 

desencantamentos, loucuras, horror, suicídios, depressões, amputações e 

todos os sintomas que somente aqueles que vivenciaram a guerra são capazes 

de sentir.  

Desde a publicação do primeiro romance, Lobo Antunes vem se 

consagrando como um dos escritores mais importantes da língua e literatura 

portuguesa contemporânea de nosso século. Ele é considerado, atualmente, o 

sétimo escritor de língua portuguesa mais traduzido no mundo (QUEIRÓS, 

2016). E mesmo sabendo que sua escrita exige perspicácia, paciência e 

sensibilidade de seus leitores, o escritor tem o profundo desejo de chegar às 

pessoas através de seus livros, materializando, apreendendo, por meio da 
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palavra, sentimentos, silêncios e imagens que a nós, leitores, não cabe senão 

o deleite e a apreciação de sua escritura.  

As obras do autor que compõe nosso estudo são o livro de cartas 

D’este viver aqui neste papel descripto: cartas da guerra (2005) e seus três 

primeiros romances – Memória de Elefante (2009), Os Cus de Judas (2010) e 

Conhecimento do Inferno (2006).  Na obra de cartas, temos reunidas missivas 

enviadas por Lobo Antunes à sua esposa, Maria José Xavier da Fonseca e 

Costa, entre 1971 e 1973, quando ele combateu em Angola, na fase final da 

Guerra do Ultramar. Nelas é possível identificarmos a dor da guerra – apesar 

de nem sempre descrita, por não ser permitido relatar esse assunto em 

aerogramas –, a dor da ausência da esposa e sua obsessão e compulsão pela 

literatura e escrita, temas esses que percorrem também os romances iniciais. 

A construção da obra de cartas de Lobo Antunes inquieta-nos em 

razão de sua tessitura, que parece, ao mesmo tempo em que apresenta traços 

autobiográficos, memórias da guerra, desejos de um homem por sua esposa, 

isto é, elementos de uma carta comum, também apontar para a dúvida dos 

limites entre realidade e ficção. No decorrer das cartas, deparamo-nos com 

temas como o amor pela esposa e possíveis tentativas poéticas de declarar 

seu amor por ela; críticas a respeito de obras literárias lidas por António Lobo 

Antunes – sua opinião pessoal sempre exigente sobre os autores e obras que 

gostava ou não; bem como críticas a respeito de seus próprios textos – em 

várias cartas, temos a voz de um escritor incipente que ora afirma estar 

escrevendo o melhor romance já escrito, ora está convicto de que tudo precisa 

ser destruído e revisto; além de cartas-poema e cartas-romance, que nada 

mais possuem do que material de elaboração estética.  

Quando nos aprofundamos no universo antuniano, percebemos haver 

uma aproximação entre o sujeito que se evidencia na obra de cartas com 

aquele que figura nos três romances iniciais do autor. Por haver, também, a 

confluência dos temas nas quatro obras, propomos, em nossa pesquisa, 

estabelecer um diálogo entre a obra de cartas e os três primeiros romances de 

Lobo Antunes, em especial no que concerne à investigação do “eu” que 

percorre essas obras. Ressaltamos que não pretendemos, aqui, empreender 

uma análise aprofundada das quatro obras, mas verificar o diálogo que entre 

elas se estabelece. Nosso intento é o de verificar e apontar até que ponto o 
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autor, em sua obsessão pela escrita, já realizava, desde as cartas que compõe 

D’este viver aqui neste papel descripto: cartas da guerra até a escrita de seus 

três primeiros romances, a confluência, o amálgama entre vida e obra, entre a 

personagem ficcional e autor empírico. Por meio de aspectos comuns 

presentes nas quatro obras: dados biográficos do autor e do contexto histórico-

social em que os narradores encontram-se inseridos; a atribuição do nome 

António Lobo Antunes, bem como da profissão de médico psiquiatra às 

personagens-protagonistas dos romances; e das (re)elaborações estéticas 

presentes nas cartas, levantamos a hipótese de que as obras de António Lobo 

Antunes ultrapassam e não se permitem encaixar nos gêneros denominados 

autobiografia ou autoficção –  ainda que com eles estabeleçam pontos em 

comum –  pertencendo, assim, a um gênero ainda não nomeado pela crítica, 

que está no porvir. 

A relação do autor com a arte literária parece apontar para uma escrita 

que acredita no poder de humanização do homem e de si mesmo por meio da 

literatura. Dessa relação exacerbadamente intensa de Lobo Antunes com o 

literário, aliada à sua obsessão em transformar a arte do romance – que ele diz 

não serem bem romances, mas visões em que mora nelas como num sonho, 

cuja textura é a sua própria carne, cujos olhos, “tal como os olhos dos cegos, 

entendem o movimento, os cheiros, os ruídos, a subterrânea essência do 

silêncio” (ARNAUT, 2009, p. 88) – ocorre um enlace tão profundo e intenso do 

autor com a sua página, que ambos tornam-se um amálgama, não sendo mais 

possível a separação entre vida e obra. Assim, almejamos demonstrar que o 

autor, extremamente dominado pela arte e o trabalho que realiza, não apenas 

vive da escrita, mas para e por ela intensamente.  

Nossa pesquisa justifica-se não apenas pela qualidade do autor sobre 

o qual se debruça, mas também por abordar as relações entre as cartas e os 

romances iniciais de Lobo Antunes, diálogo este pouco explorado até o 

momento, visto encontrarmos apenas artigos sobre o assunto, os quais não 

adentram de forma mais densa o tema, seja em contexto brasileiro ou 

internacional.  

A bibliografia que encontramos sobre o livro D’este viver aqui neste 

papel descripto: cartas da guerra, especificamente, são uma dissertação de 

Erivelto da Silva Reis, da UFRJ, intitulada A escrita epistolar e autobiográfica 
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na obra D’este viver aqui neste papel descripto: cartas da guerra, de António 

Lobo Antunes e dois artigos, de Maria de Lourdes Soares – Até ao fim do 

mundo D’este viver aqui neste papel descripto de António Lobo Antunes –, e de 

Norberto do Vale Cardoso – Epístola de Judas aos Lusíadas: das Cartas aos 

romances de António Lobo Antunes.  

Os livros que dedicam capítulos ao tema autobiografia na obra de 

António Lobo Antunes são dois de Maria Alzira Seixo, intitulados Os romances 

de António Lobo Antunes (2002) e Dicionário da obra de António Lobo Antunes 

(2008). No primeiro, Seixo leva os apreciadores das obras antunianas a 

expandirem as temáticas propostas em seus vários capítulos sobre as obras 

desse autor. Particularmente no capítulo “Autobiografia – Onde se meteu o 

Lobo?”, a autora reflete sobre a presença recorrente do nome próprio do autor 

em muitos de seus romances, utilizando como referências obras sobre a 

autobiografia como O pacto autobiográfico: de Rousseau à internet, de Philippe 

Lejeune, e Roland Barthes por Roland Barthes, publicada pelo próprio Barthes. 

Além de buscar entender o texto de Lobo Antunes como um modo de evocar e 

provocar o real, por serem dúbios e ambíguos, a estudiosa afirma que tais 

textos podem carregar em si um narrador-escritor e leitor também provocativos 

e evocativos.  

A segunda obra citada de Seixo é composta de temas e figurações 

humanas, históricas, simbólicas, estilísticas etc, que perpassam os três 

primeiros romances do autor, relacionando-os à sua biografia. O estudo tem 

como objetivo auxiliar o leitor a interpretar algumas obras antunianas no que se 

refere aos lugares, personagens e ao modo como tudo pode estar nelas 

interrelacionado. No entanto, não deixaremos de lado as nossas próprias 

observações e leituras, visto que são elas que irão aumentar a multiplicidade 

de ramificações que a obra pode adquirir a partir das várias leituras que dela 

vamos fazendo. 

De grande relevância é também o livro de Ana Paula Arnaut, 

Entrevistas com António Lobo Antunes 1979-2007: Confissões do Trapeiro 

(2008), no qual temos a reflexão acerca do árduo exercício da linguagem que 

Lobo Antunes empreende. Durante as entrevistas, deparamo-nos com algumas 

de suas obsessões devido à repetição de comentários que nelas se  fazem 

presentes. Dentre uma dessas obsessões, evidenciamos a necessidade da 
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prática da escrita, visto ele sempre firmar o desejo de alcançar cada vez mais a 

concretização de uma escrita lírica, excessivamente metafórica, sinestésica e 

que, em certos momentos, beire poemas narrativos, a fim de transformar a arte 

do romance e encontrar uma linguagem cada vez mais sua e única.  

As referências citadas são basilares para nossos estudos a respeito de 

António Lobo Antunes e a relação entre D’este viver aqui neste papel descripto: 

cartas da guerra e seus três primeiros romances. Elas, além de outras teses, 

artigos e livros que embora não abordem diretamente o corpus desta pesquisa, 

serão de grande valia, pois nos auxiliarão a entender a visão estética 

antuniana, além de nos ajudar a pensar até que ponto seu romance pode se 

revelar como sendo uma experiência com a escrita e, ao mesmo tempo, evocar 

uma realidade que é equacionada na vida e reequacionada na narrativa. 

Nosso estudo está dividido em três capítulos. No primeiro, fazemos 

uma apresentação breve do renomado escritor António Lobo Antunes, dono de 

uma vasta produção literária, e também de suas obras. O conteúdo exposto 

está pautado, indiretamente, nos textos críticos de Maria Alzira Seixo (2002) a 

respeito dos três primeiros romances do autor, e no mergulho profundo que 

realizamos pelas inúmeras entrevistas que Lobo Antunes concedeu, desde o 

lançamento de seu primeiro romance, à Maria Luísa Blanco (2002) e a vários 

jornalistas, sendo estas últimas reunidas e publicadas, em uma obra extensa, 

de mais de seiscentas páginas, por Ana Paula Arnaut (2008). É importante, 

aqui, ressaltarmos que não tratamos os relatos do autor como fonte de provas, 

depositando sempre em seus relatos o olhar desconfiado da teoria e da crítica. 

Nos subitens desse capítulo, apresentamos, também de forma breve, mas não 

menos instigante, o universo de cada uma das quatro obras que constituem o 

corpus dessa pesquisa 

O segundo capítulo, dividido em dois subitens, traz alguns conceitos da 

crítica a respeito das “escritas de si”. Abordamos, com a intenção de traçar um 

percurso das controvérsias e inúmeras discussões existentes entre a posição 

do autor dentro da obra, as concepções críticas de Roland Barthes (2004) e 

Michel Foucault (2013). A partir das considerações de ambos os estudiosos, 

elencamos os conceitos de Philippe Lejeune (2008), sobre o gênero 

autobiográfico, em contraposição aos de Serge Doubrovsky, precursor do 

gênero autoficção, somado aos de outros críticos como Diana Klinger (2007) e 
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Leonor Arfuch (2010), que reelaboram as denominações que temos acerca das 

“escritas do eu”. Com essa rota, nosso desejo é demonstrar, ao interpor as 

ideias dos críticos e teóricos apresentados, que a produção de Lobo Antunes 

esbarra, escorrega, mas não se deixa cair nos conceitos de autobiografia e 

autoficção estabelecidos até o momento. Ou seja, as obras em análise, ainda 

que apresentem pontos comuns com a autobiografia e autoficção, como 

evidenciaremos, não se permite encaixar plenamente em tais gêneros. 

No terceiro capítulo, subdividido em três tópicos, evidenciamos, por 

meio das ideias de Patricia Waugh (1993), Linda Hutcheon (1984) e Gustavo 

Bernardo (2010), que na obra de cartas e nos três romances iniciais de Lobo 

Antunes é possível encontrarmos traços do que os críticos denominam de 

metaficção. Nas quatro obras do autor, podemos perceber um profundo desejo 

de problematizar o ato da escrita e da linguagem. Ainda nas cartas, 

observamos que Lobo Antunes já problematizava o texto dentro do próprio 

texto e da realidade ficcional, tecendo crítica literária e intertextos com a arte, 

cinema e pintura que, assim como em seus romances, pedem que o leitor 

também seja um co-autor. Almejamos, com esse capítulo, evidenciar, à luz das 

ideias de Barthes (2013) e de Antonio Candido (2011), que Lobo Antunes 

desenvolve uma relação íntima, tão profunda e imbricada com a literatura, que 

não é mais possível haver claramente a separação entre autor e obra. 

Propomo-nos a explicitar que, ao fazer da arte da escrita seu trabalho e torná-

lo uma característica idiossincrática de si, o autor deseja obssessivamente por 

em prática seu projeto de vida: o de transformar a arte do romance no mesmo 

instante em que transforma seu leitor, ambos pelo viés da linguagem. Sua 

valorização do fazer literário pretende fazer-nos repensar o óbvio, traçar novas 

possibilidades de vida e arte e termos uma voz, dentre as várias vozes no 

romance, ou seria as presentes em nossa sociedade? É elencando nossa voz  

que construímos esse estudo, trazendo um novo olhar sobre a escrita de 

António Lobo Antunes. 
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CAPÍTULO 1 

 

“PENSAR A MÃO, PENSAR COM A MÃO. (...) E FAZER O MUNDO POR 

DETRÁS” 

 

De onde vêm os livros é uma coisa que sempre 
me intrigou. De que região nossa? Ou será que 
é uma região de outra pessoa? Quem escreve? 
É a minha mão que escreve, é outra mão na 
minha mão? É meditado? (LOBO ANTUNES) 

 

1.1 Caminhando pelos sonhos de um Lobo 
 

Ao perpassarmos por Portugal na década de 60 – até mais 

precisamente 1974 –, período em que ocorreu, além da chamada Guerra do 

Ultramar ou Guerra de África, como é referida de forma vulgar pelos 

portugueses da época, também a Guerra dos Cravos, encontraremos um povo 

que expressava não só desejos revolucionários como a vontade e o anseio de 

liberdade, mas um caos interior, uma fome de expressar tudo o que aqueles 

que morreram ou tinham vivido durante a guerra haviam passado, suprimido e 

digerido da maneira mais cruel. Todo esse caos exterior e interior, os quais 

somente quem participou da guerra é capaz de sentir, foi transcrito e traduzido 

em vários romances por António Lobo Antunes, que, de 1970 a 1973, trabalhou 

como tenente médico do Exército na Guerra do Ultramar e, ao regressar, 

assumiu o posto de médico Psiquiatra no Hospital Miguel Bombarda até 1985. 

Para entendermos António Lobo Antunes e sua escritura, suas obras 

que nos expulsam na mesma medida em que nos arrebatam, fazendo com que 

fiquemos absortos por andar pelo círculo sem fim que são seus livros, torna-se 

necessário juntarmos as peças de um quebra-cabeça, perpassando desde sua 

austera relação com a família, o trabalho como tenente e médico no Exército, 

suas desilusões políticas e amorosas, sua obsessão pela escrita antes e 

depois de seu primeiro livro publicado, até chegarmos ao escritor consagrado 

que se tornou, tendo obras traduzidas para o francês, inglês, espanhol, alemão, 

italiano, dinamarquês, sueco dentre várias. Por ser escritor de vasta produção, 

cerca de vinte e sete romances já publicados, atentaremo-nos somente às 

obras que compoem o corpus dessa pesquisa. 
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António Lobo Antunes nasceu em 1 de setembro de 1942 em Lisboa. 

Filho de médico, sua família pertencia à alta burguesia portuguesa. Ele é o 

mais velho de seis irmãos e, assim como seu pai, também se graduou em 

medicina, mas com especialização em psiquiatria, pois, segundo ele, em 

entrevista (BLANCO, 2002, p. 49), era a área que lhe permitia maior tempo 

para a escrita e se aproximava da literatura. Seu gosto pela leitura e, 

consequentemente, pela escrita, veio desde muito cedo, antes mesmo dos sete 

anos de idade, haja vista o senhor João Alfredo Lobo Antunes, pai de António, 

exigir que seus filhos lessem os mais variados escritores, como Oscar Wilde e 

Flaubert, e depois serem obrigados a fazer resumos das obras lidas e a ouvir 

sinfonias, compará-las e discuti-las com ele. Tais “obrigações” aguçaram a 

sensibilidade do menino António e levaram-no a escrever sonetos e a criar 

histórias que ia guardando ou, muitas vezes, jogando-as fora por achar que 

não tinham nenhum valor literário. Em algumas de suas entrevistas, Lobo 

Antunes afirma que aos sete anos já havia decidido ser escritor, e que esta é 

uma das recordações mais nítidas que possui. Ele estava em um táxi e diz que 

de repente teve uma espécie de revelação, a de que ia ser escritor. A partir de 

então, chegou em casa e começou a escrever (BLANCO, 2002, p. 24). 

O escritor afirma ainda que, aos 13 anos, já possuía um caderno com 

obras completas e, quando as mostrou à sua mãe, esta lhe disse: “Isto não 

vale nada, estuda e faz-te médico, porque como escritor não vais chegar a 

nada” (BLANCO, 2002, p.24). Mas António não parava de escrever e tampouco 

de ler. Lia de tudo, principalmente poesia, pois, para ele, o autêntico valor da 

palavra era mais fácil de ser descoberto nos poemas do que na prosa. A partir 

dos 15 anos, sabia a diferença entre uma boa e má escrita, nascendo então o 

seu desassossego e angústia ante aquelas que considerava obras de arte. À 

medida que o tempo passava, Lobo Antunes só via aumentando em si seu 

desejo e necessidade de escrita. Em muitos momentos, precisava escrever 

escondido de sua família e, quando chegou a época de escolher sua carreira e 

entrar para a faculdade, seu pai, tal como o próprio autor afirma ironicamente, 

foi bem democrático, permitindo que escolhesse o que gostaria de cursar. Mas 

quando Lobo Antunes disse que queria cursar letras, foi matriculado pelo pai no 

dia seguinte no curso de medicina. O escritor, ao contar essa história em 

entrevista (BLANCO, 2002, p. 48), afirma que, no primeiro momento, ficou 
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furioso, mas que depois achou melhor, pois, caso contrário, acabaria por se 

tornar um crítico literário, coisa de que não gostaria. 

Em janeiro de 1970, Lobo Antunes casou-se com sua primeira esposa, 

Maria José Xavier da Fonseca e Costa e, com ela, teve duas filhas. Nesse 

mesmo ano, embarcou para Angola onde exerceu a função de tenente médico 

na chamada Guerra de África e, ao regressar em 1973, assumiu o posto de 

médico Psiquiatra no Hospital Miguel Bombarda até 1985. Aos 36 anos, em 

1979, com a ajuda e perseverança de amigos, o escritor publicou Memória de 

Elefante e Os Cus de Judas e, em 1980, lançou Conhecimento do Inferno, 

obras essas que fazem parte do corpus desta pesquisa. Nos três primeiros 

livros, é possível perceber a presença de Lobo Antunes, pois neles estão fatos 

relevantes de sua vida. E o que se subentende e depois é confirmado pelo 

próprio autor em entrevista a Álvaro Cardoso Gomes (1993, p. 138), é que os 

três livros compunham, inicialmente, uma única obra, mas que foram 

fragmentados, retalhados, tais como a vida dele e daqueles que presenciaram 

e participaram da guerra. 

Até a presente data, Lobo Antunes possui trinta e cinco obras 

publicadas, incluindo romances, crônicas, livro de cantigas e uma história 

ilustrada para crianças. É vencedor de vários prêmios, dentre eles: Grande 

Prêmio de Romance e Novela da APE, em 1985, pela obra Auto dos danados; 

em seguida, recebeu dois prêmios France Culture em 1996 e 1997, na França, 

pelos romances A morte de Carlos Gardel e Manual dos inquisidores, 

respectivamente. Em 2007, Lobo Antunes recebeu o prêmio de Doutor Honoris 

Causa pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, sendo galardoado 

com o Prémio Camões, na sua 19ª edição em março. 

Apenas para fins de conhecimento e reconhecimento do árduo trabalho 

do escritor, explicitamos que até o ano 2000, António Lobo Antunes publicou 

quatorze romances, os quais ele mesmo classificou em ciclos. O primeiro, o 

Ciclo da Aprendizagem, é composto pelos romances Memória de Elefante, Os 

Cus de Judas e Conhecimento do Inferno. Em seguida, foram lançados os 

romances Explicação dos Pássaros (1981), Fado Alexandrino (1983), Auto dos 

Danados (1985) e As Naus (1988), tetralogia que formava, segundo ele, o Ciclo 

das Epopeias. Logo após este, os livros Tratado das Paixões da Alma (1990), 

A Ordem Natural das Coisas (1992) e a A Morte de Carlos Gardel (1994), 
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compuseram o Ciclo de Benfica. O quarto ciclo, denominado de Ciclo do Poder, 

agrega as obras Manual dos Inquisidores (1996), O Esplendor de Portugal 

(1997), Exortação aos Crocodilos (1999) e Não Entres Tão Depressa Nessa 

Noite Escura (2000). O que podemos perceber, ao longo de todas essas 

publicações, é que Lobo Antunes tem como vício a escrita e como obsessão e 

ambição, superar, em cada livro que publica, a si mesmo enquanto escritor. 

E exatamente com essa convicção de que com mais trabalho, mais 

escrita e mais correções, é que o escritor continuou a publicar romances depois 

de Não Entres Tão Depressa Nessa Noite Escura. Os próximos, após este, não 

foram inseridos em ciclos, mas levam tanto o leitor quanto a crítica a concluir 

que vieram na tentativa de superar os limites do próprio escritor, que busca 

cada vez mais o silêncio por meio da sinfonia das palavras. Assim, temos os 

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), O Arquipélago da Insônia 

(2008), Que Cavalos São Aqueles Que Fazem Sombra no Mar? (2009), 

Sôbolos Rios Que Vão (2010), Comissão das Lágrimas (2011), Não é Meia 

Noite Quem Quer (2012), Caminho Como Uma Casa Em Chamas (2014), Da 

Natureza Dos Deuses (2015) e Para Aquela Que Está Sentada No Escuro À 

Minha Espera (2016). São um total de mais treze romances que não 

entraremos em detalhes por não dialogarem diretamente com nossa pesquisa, 

porém, cabe ressaltar que são obras de profundo e intenso trabalho com a 

palavra, retratando temas como a identidade e questionamentos acerca do 

valor da escrita e da linguagem; obras que buscam cada vez menos ação e 

cada vez mais a materialização de imagens, flashes, vozes, fragmentos e 

sensações por meio da escrita. Somamos, aqui, como publicação de extrema 

relevância, o livro que também compõe o corpus de nossa pesquisa, D’este 

viver aqui neste papel descripto: cartas da guerra, publicado em 2005. A partir 

dele, estabeleceremos o diálogo com os três romances iniciais do autor. 
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1.2 O gosto da escrita de si em D’este viver aqui neste papel descripto: 

cartas da guerra 

 

A obra D’este viver aqui neste papel descripto: cartas da guerra (2005), 

é a reunião de cartas, quase diárias, enviadas por Lobo Antunes à sua primeira 

esposa entre 1971 e 1973, quando ele combateu em Angola, na fase final da 

Guerra Colonial portuguesa. No ano de 1970, em 08 de agosto, já convocado a 

lutar na Guerra Colonial, casou-se com sua primeira esposa, que ficou grávida 

no mês seguinte, e partiu para Angola, com 28 anos de idade, em 06 de janeiro 

de 1971. 

O livro de cartas foi organizado pelas filhas do casal, Maria José Lobo 

Antunes e Joana Lobo Antunes, que prefaciam a obra. No prefácio, as filhas 

asseguram-nos que a escolha da publicação não foi delas e nem do pai, mas 

da mãe, Maria José. Esta pediu que, após a sua morte, as cartas fossem lidas 

e publicadas pelas filhas, e assim foi feito. Além das quase trezentas cartas 

publicadas, temos fotos de alguns dos aerogramas originais e de algumas 

fotografias trocadas pelo casal. 

Um ponto interessante, ainda sobre o prefácio, é o de as filhas 

garantirem a nós, leitores, a liberdade para que decidamos a forma como 

iremos ler as Cartas da guerra, ou seja, se as tomaremos como cartas 

literárias, biográficas, documentos de guerra ou história de amor, mas que elas, 

as filhas, independente da abordagem que fizermos, sabem que são 

extraordinárias em todos os sentidos: 

 

As cartas deste livro foram escritas por um homem de 28 anos na 
privacidade da sua relação com a mulher, isolado de tudo e de todos 
durante dois anos de guerra colonial em Angola, sem pensar que 
algum dia viriam a ser lidas por mais alguém. Não vamos aqui 
descrever o que são essas cartas: cada pessoa irá lê-las de forma 
diferente, seguramente distinta da nossa. Mas qualquer que seja a 
abordagem, literária, biográfica, documento de guerra ou história de 
amor, sabemos que é extraordinária em todos esses aspectos. 
(ANTUNES, 2005, p. 11) 

 

A partir dessa informação, acreditamos que devemos entrar com 

bastante cuidado nessa obra, que nos parece um território novo a desbravar. 

Isto porque, quando se trata de António Lobo Antunes, mesmo em um 

(des)pretencioso livro de cartas, as quais não tinham a intenção de serem 
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publicadas quando foram escritas, estamos diante de um autor, um escritor que 

vive para e da escrita, que está a todo instante buscando inovações, detentor 

de um jeito próprio, consciente de seu fazer literário e que parece, a nós, 

leitores ávidos de suas obras, ter em seu cerne uma relação de amor tão 

intensa e obsessiva com a literatura, que seria quase impossível não vermos 

refletido em suas cartas o seu fazer literário, sua veia poética e rebuscada, um 

autor em constante construção.  

Outro fato que nos chama bastante a atenção na obra supracitada é 

seu título, que revela traços de poeticidade, D’este viver aqui neste papel 

descripto: cartas da guerra, título este advindo de uma citação de uma carta do 

poeta Ângelo de Lima (1872 – 1921) ao professor Miguel Bombarda. Esse 

poeta, bastante admirado por Lobo Antunes, passou grande parte da sua vida 

como paciente em hospitais de psiquiatria em Portugal, tais como o Hospital 

Conde Ferreira, Rilhafoles e que, depois, tornou-se Miguel Bombarda, onde 

Lobo Antunes trabalhou como médico psiquiatra. Em uma das cartas enviadas 

do Chiúme à esposa, datada de 12.7.71, temos a menção ao título que segue a 

obra: “Minha querida jóia / Mais uma longa e triste segunda-feira, «deste viver 

aqui neste papel descrito», como o Ângelo de Lima diz numa carta ao dr. 

Miguel Bombarda. Deste viver aqui neste papel descrito” (ANTUNES, 2005, p. 

237). O poeta teve um caso clínico estudado por Lobo Antunes, sendo 

premiado, em 1974, com o Prêmio Sandoz de Psiquiatria, denomniado Loucura 

e criação artística: Ângelo de Lima, poeta de Orpheu (1974).  

O título ao qual estamos nos referindo, inicialmente, era para ser, 

segundo Lobo Antunes em uma de suas várias entrevistas, o de sua primeira 

obra publicada em 1979, Memória de Elefante. No entanto, devido a questões 

comerciais e de marketing, a editora optou por alterar o título inicial, 

sobressaindo esse último. Essa relação entre os dois títulos também chama-

nos atenção para a nossa pesquisa, pois não é à toa que a primeira obra 

publicada do autor aceita um título que vai, duas décadas mais tarde, compor 

seu livro de cartas. Livro esse que, não por acaso, como já sugerimos, parece 

dialogar com os três romances iniciais de António Lobo Antunes. 

Soma-se também, de maneira bastante peculiar, a D’este viver aqui 

neste papel descripto, o subtítulo cartas da guerra, no qual a preposição “da” 

inicialmente nos faz pensar que serão cartas que tratarão da guerra, mas, ao 
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nos aprofundarmos na leitura da obra, percebemos a possível ambiguidade, 

pois não são cartas de guerra, isto é, que têm como assunto a guerra, seus 

horrores e destruições, mas sim, cartas que estão sendo escritas durante a 

Guerra Colonial e que abordam temas diversos, como o amor – sua presença e 

ausência –, a literatura enquanto crítica e a construção de uma obra, a 

profissão e também a guerra. Por isso, acreditamos que a preposição da foi 

utilizada, justamente para nos dizer que estamos a ler uma obra que vai 

retratar temas muito mais caros a Lobo Antunes: amor, solidão, trabalho, 

escrita, temas que vão além da guerra pura e fria. Mesmo porque não era 

permitido aos combatentes dar detalhes do que acontecia nos acampamentos, 

cabendo ao jovem alferes, quando falar da guerra propriamente dita, abordá-la 

com cuidado e superficialmente, seja pela proibição, seja para não preocupar a 

esposa: “E é horrível não poder escrever certos episódios que aqui acontecem, 

insuportáveis” (ANTUNES, 2008, p. 255). 

Dessa forma, aos poucos, vamos percebendo, a partir do título da obra, 

D’este viver aqui neste papel descripto: cartas da guerra, que não se trata 

apenas de um compilado de cartas enviadas por um amante, triste e solitário, 

que tentava sobreviver à guerra, mas sim, de um autor incipiente, em 

construção, que realiza elaborações metafóricas, hipérboles, epítetos, 

prolepses, de um eu que se torna, a cada carta lida, mais que um amante que 

implora implicitamente e algumas vezes explicitamente – pois parece gritar – a 

resposta de sua amada: “Contra o que esperava continuo sem notícias tuas, o 

que naturalmente me preocupa e aborrece. Ninguém me tem escrito de resto: 

todos os dias procuro no correio cartas que não chegam [...]” (ANTUNES, 

2005, p. 24). Esse sujeito, à medida em que as cartas vão sendo escritas, 

parece ir se moldando, deixando de ser apenas aquele ausente, como afirma 

Barthes (2003, p. 38), que busca em seu anseio sustentar no outro o discurso 

de sua ausência, situação inaudita.  

O outro, presente como interlocutor, parece fazer com que o narrador 

das cartas, preso em um momento insustentável, no qual a ausência dura e 

precisa ser suportada, manipule tal ausência por meio da linguagem, 

transformando a distorção do tempo em vai e vem, produzindo ritmo, 

elaborações estéticas (BARTHES, 2003, p. 39). O sujeito das cartas começa a 

usar a ausência a seu favor, fazendo dela uma prática ativa, um atarefamento, 
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criando, então, ficção com múltiplos papéis (dúvidas, recriminações, desejos, 

melancolias), tal como anuncia Barthes. De maneira que é por meio da 

manipulação da linguagem advinda da ausência que Lobo Antunes escreve, e 

escreve cartas quase diariamente, perpétuos monólogos a respeito de um ser 

amado de quem nunca vemos as respostas a não ser pelas linhas do 

alocutário, mas que mescla seus escritos com construções vocabulares não 

comuns às cartas, com traços atrozes da guerra, somados ao culto da esposa 

que se encontra distante.  

É por isso que, nessa pesquisa, buscaremos não analisar 

individualmente as quatro obras D’este viver aqui neste papel descripto: cartas 

da guerra (2005), Memória de Elefante (2009), Os Cus de Judas (2010) e 

Conhecimento do Inferno (2006), mas propor um diálogo entre as quatro, 

explicitando a relação de temas que as obras iniciais possuem e que, antes 

mesmo de serem escritas e publicadas, já eram recorrentes nas cartas escritas 

pelo autor.  

Acreditamos que o livro Cartas da guerra deva ser lido não elencando 

um tema isolado, como a princípio somos tentados, mas sim como uma obra 

ampla, mesclada de temas vários. E é essa a relação, esse diálogo com as 

questões presentes nas primeiras obras, um dos pontos que almejamos 

demonstrar, explicitando que há, desde a escrita das cartas até a publicação 

dos três primeiros romances de Lobo Antunes, elaborações estéticas de um 

“eu”, tentativas de criação artística e reelaboração da memória. 

 

1.3 A solidão sem remédio de Memória de Elefante 

 

É sabido que a literatura tem em seu cerne o ato de manipular e 

combinar palavras a fim de que haja uma construção arquitetônica capaz de 

transformar temas finitos e repetíveis em formas variadas. Isso porque, é por 

meio delas que ao escritor é dada a possibilidade de imprimir sua marca e 

eternizar uma maneira particular de contar e esculpir, assim, forma narrativa 

própria, forma essa que parece ser uma obsessão do escritor António Lobo 

Antunes: 
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Eu continuo a achar a história, a intriga, uma coisa muito importante. 
No fundo, escrever é a maneira como se escreve. Tento dar as 
múltiplas faces de uma realidade de maneira a ir um pouco mais 
fundo nos sentimentos, nas emoções, no fundo em face dos grandes 
temas que acabam por ser sempre os mesmos ao longo dos livros 
todos: a solidão, a morte, necessariamente também a vida, depois o 
amor ou a ausência dele, e penso que cada vez mais a ternura. 
(ARNAUT, 2008, p. 148) 

 

A obra Memória de Elefante (2009) teve sua primeira edição em 1979, 

seis anos após Lobo Antunes voltar da Guerra Colonial, três anos após a 

separação da esposa, Maria José, em 1976 e, segundo o autor, em entrevista 

a Rodrigues da Silva, levou cerca de cinco anos para ser escrita, isto é, de 

1974 a 1979 (ARNAUT, 2008, p. 03). Estamos sendo precisos com as datas 

para que possamos nos localizar no contexto em que a obra foi sendo 

construída, em um Portugal pós-guerra, por um jovem alferes que acabara de 

voltar do combate e que, assim como tantos outros de sua época, parecia, 

ainda, viver na solidão inescrutável dos campos de batalha. 

Segundo o próprio autor, o nome do livro que remete à memória é 

devido à sua mãe, Margarida, sempre dizer a Lobo Antunes, desde criança, 

que ele tinha uma mémoria de elefante, pois recordava-se de tudo. Ela mesma 

fala da memória do escritor em uma entrevista raríssima, concedida à Maria 

Luísa Blanco: “Tem uma memória excepcional. Uma memória de elefante. 

Gostava sempre de dizer que tinha memória de elefante. Tinha tanta facilidade 

para recordar que lhe bastava ler o texto uma vez para não esquecer” 

(BLANCO, 2002, p. 251). 

A edição de Memória de Elefante que estamos utilizando em nossa 

pesquisa é a lançada pela editora Alfaguara (Objetiva) no ano de 2009. A capa 

dessa edição, logo de início, já nos causa certa comoção e curiosidade. Temos 

a fotografia um pouco distante de um aparente jovem casal de noivos em uma 

praia. Não temos os rostos, apenas parte de seus corpos abraçando-se em 

uma fotografia em preto e branco, que se estende pela página com sombras do 

vestido da noiva. Sombras essas que ganham mais cinza em sua cor e mais 

espaço na capa. Partindo dessa imagem, algo a mais nos chama atenção para 

além da relação do nome Memória de Elefante com Deste viver aqui neste 

papel descripto: cartas da guerra (2005): também temos o casal de noivos em 

preto e branco na capa da obra de cartas. Nela estão António Lobo Antunes e 
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Maria José Xavier da Costa, poucos meses antes de o escritor ir combater na 

Guerra de Angola. Os detalhes do vestido de Maria José quase não podem ser 

definidos, pois o branco é extramemente realçado, ficando como uma espécie 

de borrão na capa, o que nos traz a sensação de pureza, leveza e alegria em 

contraste com o negro muito forte ao fundo que compõe a imagem. Talvez, 

esse seja o negro da guerra que ainda estava por vir e que perpassaria e 

reverberaria não só pela vida, mas já pelas narrações dos protagonistas das 

primeiras obras de Lobo Antunes. 

Além disso, o cinza de ambas as capas, mais do que remeter a um 

passado antigo, em que havia poucas cores nas fotografias, tem a função de 

nos mostrar como a vida desse “eu”, presente nas cartas e em Memória de 

Elefante, foi tornando-se cinza, até ao ponto de não mais conseguir ver o rosto 

da mulher amada, da noiva, símbolo de um futuro promissor de felicidade 

plena. Essa mulher foi transformando-se, ao que nos parece, em metonímia de 

seu vestido que se estende pela capa de Memória de Elefante. Foi tornando-se 

cada vez mais cinza, distante, ficando tal como o tecido e sendo tecida por 

linhas, palavras que saem da memória de um Elefante que se lembra de tudo, 

mas que por se lembrar de tudo, grita em seu próprio silêncio que é a escrita.  

Em ambas as obras, tanto a escrita quanto o amor ou sua ausência 

são os temas centrais. Em Memória de Elefante, temos uma história dividida 

em quinze capítulos, não nomeados e que podem ser agrupados em um 

conjunto de cinco capítulos cada, os quais organizam-se e distribuem-se no 

período da manhã, tarde e noite, respectivamente. A história acontece no 

período de um dia na vida de um jovem ex-combatente na Guerra de Angola, 

ex-marido, pai, médico e escritor que ora se narra em terceira ora em primeira 

pessoa e que não possui um nome próprio, mas refere-se a si mesmo como “o 

médico psiquiatra”. Os adjetivos que caracterizam o protagonista parecem 

também confluir com os que compõem o eu das cartas, um homem com 

memória de elefante que não consegue esquecer seus horrores, suas 

angústias e solitários dias e noites cinzentos, os quais parecem nunca ter um 

fim. Mas também um médico exacerbadamente culto, que, a todo instante nas 

missivas, está a realizar crítica literária, dando opiniões sobre os livros e 

escritores que está lendo e até mesmo fazendo relação de sua vida com as dos 

personagens dos livros, o que em Memória de Elefante não é muito diferente. 
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Durante a história, se a relatarmos apenas pelo viés do enredo, 

veremos um jovem médico, chegando ao hospital em que trabalha como 

psiquiatra, o qual era visitado por ele na infância quando seu pai também 

exercia a medicina no mesmo local. Logo no primeiro parágrafo, podemos 

inferir que se trata do Hospital Miguel Bombarda em Portugal, instalado 

inicialmente no edifício da Congregação da Missão dos Padres de São Vicente 

de Paulo e que tem um grande relógio em sua fachada, pois é relatado como 

“antigo convento de relógio de junta de freguesia na fachada, pátio de plátanos 

oxidados [...]” (ANTUNES, 2009, p. 09). Seguindo a divisão dos capítulos, 

linearmente, temos as seguintes situações na história: nos quatro primeiros 

capítulos encontramos o médico exercendo sua profissão, para depois, no 

quinto capítulo, já tendo início o período da tarde, sair para almoçar com um 

amigo. No sexto, vai à consulta do dentista; no sétimo, o médico psiquiatra 

percorre a cidade de carro; no oitavo, espiona as filhas quando saem do 

colégio; no nono, está em um bar que sua ex-esposa costumava frequentar; no 

décimo vai a uma sessão coletiva de análise. Ao período da noite 

correspondem os capítulos seguintes: décimo primeiro, janta sozinho em um 

restaurante; no décimo segundo, sai do restaurante e percorre a auto-estrada; 

no décimo terceiro capítulo, está em um cassino; no décimo quarto, vai com 

uma prostituta a um bar e, no décimo quinto e último capítulo, por volta das 

cinco da manhã, temos o personagem em seu apartamento no Estoril, após ter 

passado a noite com a prostituta. 

A aparente linearidade apresentada pode ser considerada apenas para 

fins didáticos, de maneira a situarmos nosso leitor na história enquanto enredo. 

Isto porque, quando iniciamos a leitura de Lobo Antunes, precisamos ir 

devagarinho, tateando cada palavra dita. Logo nos quatro primeiros capítulos, 

deparamo-nos com a revolta de um narrador que está chegando ao hospital em 

que trabalha e no qual Lobo Antunes também trabalhou por muitos anos, o 

Miguel Bombarda. Essa chegada ao hospital para mais um dia de trabalho traz 

muito mais que obrigações diárias; traz as angústias de um homem que está 

estilhaçado por ações advindas de um passado não muito distante, de 

experiências que lhe trazem memórias fragmentadas, dentro de um universo 

interior caótico, repleto de abismo, solidão e povoado pelos olhos desolados de 

sua esposa que o perseguem pelos degraus da escada. Os nubentes, outrora 
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felizes pela promessa de um futuro promissor, são afastados “um do outro 

como se haviam aproximado, treze anos antes, num desses agostos de praia 

feitos de aspirações confusas e de beijos aflitos, no mesmo turbilhonante e 

ardente refluxo da maré” (ANTUNES, 2009, p. 19). 

Enquanto está clinicando, as memórias do médico psiquiatra vão e 

vêm, misturando-se à imagem das filhas por ele visitadas aos domingos, e de 

quando as levava ao zoológico e ao circo. E durante um desses momentos cita 

a separação da esposa, falando superficialmente com a enfermeira sobre o 

vazio de seu divórcio e pedindo a um amigo que o encontre para almoçar: 

 

- Porque é que não volta para casa?, perguntou a enfermeira que 
possuía o sentimento prático da existência e a certeza inabalável de 
que ainda que a linha recta não seja forçosamente o caminho mais 
curto entre dois pontos é pelo menos o aconselhável à 
deslabirintação dos espíritos tortuosos. 
O psiquiatra pegou no telefone e pediu para ligarem ao hospital onde 
um amigo trabalhava: é o momento de me agarrar a qualquer coisa, 
decidiu ele. (ANTUNES, 2009, p. 25) 

 

O narrador analisa sua existência cotidiana e oscila constantemente 

entre a apresentação de seus sentimentos e de suas ações, relatando o que 

está ligado à sua subjetividade e visão de mundo. Seus anseios e 

questionamentos fazem com que a obra adquira tamanha densidade humana 

que nos leva ao vazio interior de todos nós, pois suas memórias vão 

percorrendo a infância, sua formação educacional, o amor, o casamento, as 

filhas, seu divórcio, o desejo constante da composição literária, de maneira que 

a narrativa, que a todo instante flutua de terceira para primeira pessoa, vai se 

interiorizando em nós, leitores, que compartilhamos também com o narrador de 

Deste viver aqui neste papel descripto: cartas da guerra a ausência e o seu 

desejo de estar com a mulher amada, seus anseios e ideias para o romance 

que estava escrevendo durante a guerra, e que agora se vê sem a esposa, as 

filhas e a escrita, pois também não consegue escrever: 

 

16.2.71  
Minha jóia querida 

 
[...] 
A minha história lá avança entretanto, e parece-me genial......... 
Descobri que as hóstias da comunhão sabem a papel cavalinho. [...] 
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Meu amor querido amo-te até ao fim do mundo e continuo sempre 
com as maiores saudades tuas. Milhões e milhões de beijos do  
António 
GTS GTS GTS 
Nunca te esqueças de mim. (ANTUNES, 2005, p. 57) 
 
[...] fora ela a primeira pessoa a amá-lo inteiro, com o peso enorme 
dos seus defeitos dentro. E a primeira (e a única) a encorajá-lo a 
escrever, pagasse o preço que pagasse por essa quase tortura sem 
finalidade aparente de meter um poema ou uma história num 
quadrado de papel. E eu, perguntou-se, que fiz eu verdadeiramente 
por ti, em que tentei, de facto ajudar-te? Contrapondo o meu egoísmo 
ao teu amor, o meu desinteresse ao teu interesse, a minha 
desistência ao teu combate? (ANTUNES, 2009, p. 63-64) 

 

Nesses excertos podemos observar como ambos os narradores de 

Cartas da guerra e Memória de Elefante aproximam-se. O primeiro está em 

uma colônia portuguesa, Gago Coutinho, na Guerra de Angola. Escreve à sua 

esposa quase diariamente, relatando-lhe sua rotina no local, mas, em grande 

parte da correspondência, fala do amor inabalável que devota à mulher que 

está grávida de sua primeira filha, dos livros que está lendo e da escrita. Em 

quase todas as cartas, temos as iniciais “GTS” que, em outras missivas, está 

traduzido como “Gosto tudo de si” e que também vemos reverberar na obra 

Memória de Elefante como sendo, segundo o próprio narrador, o código 

secreto que ele e a esposa utilizavam enquanto o médico estava na guerra: 

“GTS disse-lhe sem falar sentado à secretária do hospital, recuperando o 

morse através do qual comunicavam sem serem entendidos de mais ninguém, 

GTS até ao fim do mundo, meu amor [...]” (ANTUNES, 2009, 49). E já na 

segunda citação, temos o médico psiquiatra de Memória de Elefante 

lamentando-se por não conseguir experienciar, na realidade em que se 

encontra, o amor que tanto viveu por escrito nas cartas, nos tempos em que 

esteve na Guerra de Angola. 

É possível perceber, destarte, que tanto em Memória de Elefante 

quanto em Cartas da guerra, a ausência e a solidão caminham lado a lado. E 

mesmo as citações estando em obras distintas, complementam-se 

discursivamente, compondo a voz de um possível mesmo “eu” ficcional. 
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1.4 O grito de um aflito em Os Cus de Judas 

 

A imagem da guerra, ou sua lembrança, bem como as consequências 

físicas e psicológicas naqueles que dela participaram, nem sempre nos 

chegam em sua realidade nua e crua, tal como foi vivenciada. Para alguns 

combatentes, as mortes, o medo, os estouros das bombas, a angústia e a 

solidão, foram esquecidos ou suprimidos pelo suicídio, por hospitais 

psiquiátricos ou pelos pequenos fatos de heroicidade, companheirismos que na 

zona de combate também ocorrem. Talvez isso acontecesse para que os 

soldados, jovens que muitas vezes foram à guerra imaginando que se 

tornariam homens, não demonstrassem aos familiares, àqueles que os 

aguardavam com abraços e olhos admirados, que tudo o que obtiveram da e 

na guerra foi a “dolorosa aprendizagem da agonia” (ANTUNES, 2010, p. 36) e 

o que lhes restou foi somente a escuridão do sofrimento e da sobrevivência em 

suas almas. 

 Não à toa, Walter Benjamin (2012), em seu ensaio sobre o Narrador, 

ao falar acerca da morte da narrativa, assegura-nos que, quando os soldados 

voltavam da I Guerra Mundial, encontravam-se sem histórias para contar. 

Diante de tanto horror nos campos de batalha e tantas mortes nas trincheiras, 

tudo o que restou foi a escassez de comunicabilidade, e “o que se derramou 

dez anos depois, na enxurrada de livros sobre a guerra, nada tinha em comum 

com uma experiência transmitida de boca em boca” (BENJAMIN, 2012, p. 214). 

Isso porque, muito do que foi impresso ou demonstrado no cinema sobre as 

guerras após a volta desses soldados não tinha relação com as experiências 

que haviam sido transmitidas oralmente pelos combatentes. 

Compartilhando as ideias de Walter Benjamin, António Lobo Antunes 

também comenta, em uma de suas entrevistas à Maria Luísa Blanco, a respeito 

da incomunicabilidade que os soldados sofriam na guerra. A experiência vivida 

não era capaz de ser transmitida ou comunicada nem mesmo entre eles. 

Quando os combatentes voltavam para seus acampamentos, após dias de luta 

na tentativa de tomar territórios, estavam tão exaustos da visão do horror, da 

necessidade constante de aprender a conviver com a agonia diária, isto é, com 

a presença latente da morte que lhes rondava, fossem as suas ou a daqueles 

que eram obrigados a matar, que não queriam e não conseguiam falar: 
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Vi um filme da guerra feito por um português em Angola, no qual os 
soldados e os oficiais discutiam as relações entre o colonialismo e a 
guerra e todas as questões políticas... Mas isso é no cinema, porque 
na guerra de verdade não falamos disso, só estamos preocupados 
em sobreviver. Não fazíamos perguntas, nunca falávamos da guerra. 
Lembro-me que chegávamos de um combate e não queríamos fazer 
nada, nem falar, nem saber nada, só responder ao mais imediato. Um 
dia em que um soldado tinha ficado sem uma perna, Melo Antunes, 
lembro-me perfeitamente, só disse como único comentário: «Vamos 
vendar a perna do Ferreira». (BLANCO, 2002, p. 79-80) 

 

Quando Lobo Antunes volta do combate à sua terra natal, em Lisboa, 

fica admirado que ninguém fala dos horrores da guerra como ele havia 

presenciado. E na contramão das publicações veladas que saíam em Portugal 

após o conflito com Angola, ou dos poucos discursos que eram proferidos por 

aqueles que nela combateram, o escritor publicou, quase concomitantemente 

com Memória de Elefante, a obra que expressa o drama dos retornados, Os 

Cus de Judas, também em 1979. Enquanto na primeira temos um jovem 

médico, que serviu em Angola, que está lamentando suas perdas e, 

principalmente, a separação da esposa; na segunda, temos uma história 

recheada de flashbacks dos fatos que transformaram a vida do eu de Memória 

de Elefante. A guerra, nesse segundo livro, é o tema central dos relatos e tende 

a nos mostrar o motivo de o narrador ter mudado tanto, ter ido combater jovem 

na esperança de se transformar em homem e, ao voltar, vê-se transfigurado 

em desilusão para si e para os outros, dentro de uma atmosfera deprimente, 

composta pelo cheiro de morte e dos olhos opacos que não mais enxergam o 

futuro de paz, mas a poeira dos escombros de uma identidade de que pouco 

lhe restou. 

Quando lemos Os Cus de Judas, temos a impressão de estarmos 

lendo um continuum da história do narrador de Memória de Elefante, e as 

consequências que o “eu” de Deste viver aqui neste papel descripto: cartas da 

guerra sofreu ao voltar do combate e tentar (re)construir sua vida. As ligações 

entre as histórias e os narradores são tão imbricadas que, em entrevista, o 

próprio autor afirma que o nome inicial de Os Cus de Judas deveria ter sido 

Memória de Elefante, mas, como esse foi para a primeira obra, deu-se o nome 

que agora o livro carrega e cuja expressão significa traidores para os negros 

em Angola (ARNAUT, 2008, p. 53). Expressão esta bastante curiosa, pois vai 

diretamente ao encontro do que os combatentes descobriam quando 
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chegavam à zona de conflito, a traição. Enquanto eram treinados e preparados 

para lutar, era lhes introduzido o pensamento de que iam combater pelo país, 

vencer um grande inimigo, mas quando chegavam ao campo de batalha, os 

soldados eram obrigados a lutar e a matar – a favor de seu país – crianças, 

mulheres e velhos que não conseguiam se defender. De maneira que os 

combatentes viam-se traídos pelo seu próprio governo, que manipulava a 

população a fim de alcançar seus interesses políticos. Tais afirmações podem 

ser corroboradas na entrevista de Lobo Antunes ao falar do livro e do que 

encontrou quando chegou ao combate: 

 

Tinha que se escolher então entre fazer-se a guerra e o exílio num 
país onde possivelmente não se ia voltar. Era uma guerra contra 
fantasmas, contra um inimigo que não se via. O inimigo que a 
propaganda fascista falava eram velhos e crianças que não podiam 
fugir e que estavam num profundo estado de magreza porque as 
suas lavras eram envenenadas. É disso que os meus livros querem 
falar, do sofrimento, do regresso e da dificuldade de recomeçar. 
(ARNAUT, 2008, p. 32) 

 

Além do significado de traição, que alude ao nome da obra e remete a 

um sentimento sofrido pelo narrador, ele também remete-nos à expressão 

popular de lugar distante, o fim do mundo, um lugar com péssimas condições e 

afastado do desenvolvimento, termo também usado na tradução do título da 

obra em linguagem castelhana En el culo del mundo (2001) e também bastante 

utilizado pelo narrador de Cartas da guerra quando escrevia à sua amada: 

“gosto tudo de ti até ao fim do mundo” (ANTUNES, 2005, p. 23), isto é, gosto 

de tudo em você até nos cus de Judas. O que percebemos é que ambos os 

narradores sentiram o peso e a dor de se estar num lugar considerado os cus 

de Judas e os três tanto traíram quanto foram traídos. O de Deste vive aqui 

neste papel descripto: cartas da guerra foi traído pela sua pátria, o de Memória 

de Elefante traiu a si mesmo e a esposa quando, após juras de amor, 

abandona-a para viver solitário e deprimido, e o de Os Cus de Judas, além de 

sentir-se traído pela pátria, também a trai para se vingar, pois mesmo tendo ido 

lutar a favor de seu país desvela, por meio de suas memórias, as atrocidades e 

as injustiças cometidas pela polícia política na batalha e as consequências na 

vida da maioria dos jovens que voltavam. Fatos, como já dissemos, que não 
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eram difundidos pela imprenssa local e totalmente distantes do ufanismo 

português. 

 Nessa segunda obra de Lobo Antunes, temos um narrador 

autodiegético e tal como em Memória de Elefante, também é médico e fala 

acerca da dificuldade que tem em torno da arte da escrita. Ele faz uso da 

memória para julgar, descrever e contar o que viveu na guerra, mas alternando 

entre dois planos: Lisboa e África, presente e passado, infância e juventude, 

amor e solidão. Elabora seu discurso por meio de extensos e centralizadores 

monólogos, isto é, em primeira pessoa, mas que denotam a presença de 

alguém, uma mulher anônima, com a qual o narrador-personagem está 

flertando em um bar e que só se faz perceber por meio da enunciação 

alocutária desse eu que nos narra. 

A obra Os Cus de Judas é dividida em vinte três capítulos, cujos nomes 

são as letras iniciais do alfabeto português. No primeiro capítulo, denominado 

A, temos o narrador iniciando seu discurso por meio da memória, lembrando do 

Jardim Zoológico quando criança e do que ele mais gostava, que era o rinque 

de patinagem e do professor negro que lhe ensinava os passos. Essa 

lembrança da infância parece ser bastante cara ao narrador, pois já em Cartas 

da guerra, também temos o mesmo eu elecando-a de forma bastante 

melancólia e não se diferenciando, em nostalgia, de o narrador de Os Cus de 

Judas. Nostalgia e melancolia essas que nos transmitem um enorme 

sentimento de tristeza de ambos os personagens, os quais, estando na guerra, 

como no caso do narrador de Cartas da guerra, ou indo para ela, como em Os 

Cus de Judas, sentem e convivem com a presença permanente da morte e da 

solidão, buscando, numa lembrança feliz, uma possível tentativa de conseguir 

sobreviver no presente: 

 

Sábado 6.11.71 
Chiúme 
 
[...] 
E estão agora a tocar nas cassetes do Eleutério o Lago dos Cisnes, 
que me faz lembrar do ringue do Jardim Zoológico onde ia patinar aos 
domingos de manhã. Entre os remorsos que trago estão de lá não ter 
ido, quanto mais não fosse em homenagem à minha própria infância. 
(ANTUNES, 2005, p. 289) 
 
Do que eu gostava mais no Jardim Zoológico era do rinque de 
patinagem sob as árvores e do professor preto muito direito a deslizar 
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para trás no cimento em elipses vagarosas sem mover um músculo 
sequer [...]. Não sei se lhe parece idiota o que vou dizer mas os 
domingos de manhã, quando nós lá íamos com meu pai, os bichos 
eram mais bichos [...]. (ANTUNES, 2010, p. 7) 

 

Durante todo o capítulo, o narrador vai tecendo um texto totalmente 

guiado pelo fio da memória, elencando familiares, como os pais, avós, tios e 

tias, até culminar em sua partida para a Guerra de Angola. Ao final dessa 

primeira parte, temos um jovem que começa rememorando seu momento mais 

prazeroso da infância, algo que nos remete à sua individualidade, para, em 

seguida, depararmo-nos com um jovem médico e alferes que se vê como um 

dentre vários outros a bordo de um navio cheio de tropas, cuja família 

“compareceu em peso no cais, consentindo, num arroubo de fervor patriótico, 

ser acotovelada por uma multidão agitada e anônima semelhante à do quadro 

da guilhotina, que ali vinha assistir, imponente, à sua própria morte” 

(ANTUNES, 2010, p. 14). Ele agora parte, sozinho, para a metamorfose 

lancinante e gratuita que o governo português estava lhe proporcionando. 

Seguindo pelos demais capítulos, no segundo, intitulado B, temos o 

narrador em direção a África em um navio, narrando novamente suas 

lembranças de infância, o período em que passou no quartel, preparando-se e 

sendo treinado para lutar na guerra. No capítulo C, temos sua chegada a 

Luanda, a descrição dos seus sentimentos ao ver o local e seus habitantes 

enquanto aguardava para seguir em combate. Em D, deparamo-nos com o 

início da guerra propriamente dita. Nele, o narrador já se encontra a mais de 

dois mil quilômetros de Luanda, em direção a Gago Coutinho, contando à 

mulher, que o acompanha num bar, o momento em que ele e o restante da 

tropa estavam sentados na cabina da camioneta em direção às Terras do Fim 

do Mundo e foram obrigados, assim, a iniciarem a “dolorosa aprendizagem da 

agonia” (ANTUNES, 2010, p. 36).  

O capítulo, apesar de finalizar falando sobre esse aprendizado, não 

nos traz exatamente a imagem do que houvera para que o narrador sentisse, 

na alma, o medo e o início da convivência diária brutal com a morte. Mas 

quando lemos a obra Deste viver aqui neste papel descripto: cartas da guerra, 

é impossível não sermos remetidos ao motivo inicial dessa aprendizagem, 
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fazendo com que identifiquemos a relação direta do contato que ambos os  

narradores têm com a morte: 

 

[...] descíamos do Luso para as Terras do Fim do Mundo, em coluna, 
por picadas de areia, Lucusse, Luanguinga, as companhias 
independentes que protegiam a construção da estrada, o deserto 
uniforme e feio do Leste, [...] descíamos para as Terras do Fim do 
Mundo, a dois mil quilómetros de Luanda, Janeiro acabava, chovía, e 
íamos morrer, íamos morrer e chovia, chovia, sentado na cabina da 
camioneta, ao lado do condutor, de boné nos olhos, o vibrar de um 
cigarro infinito na mão, iniciei a dolorosa aprendizagem da agonia. 
(ANTUNES, 2010, p. 36) 
 
27.1.1971 
 
[...] 
E depois veio o inferno, ou inferno maior, o sétimo inferno 
inversamente comparável ao 7º céu de Maomé: agarraram em nós e 
meteram-nos em camionetas de carga para os 500 km minados que 
separam Luso de Gago Coutinho [...] a camioneta em que eu seguia, 
a última (por sorteio) partiu a direção, a uma velocidade considerável, 
e esmagou-se numa vala. Éramos 21: três braços partidos, 2 pernas, 
várias outras lesões sortidas [...]. 
Isto é o fim do mundo: pântanos e areia. A pior zona de guerra de 
Angola: 126 baixas no batalhão que rendemos, embora apenas com 
dois mortos, mas com amputações várias. (ANTUNES, 2005, p. 29) 

 

Nos capítulos subsequentes de Os Cus de Judas, vamos 

acompanhando as rememorações do narrador a respeito da guerra e dos 

efeitos nefastos que ela causou em sua vida, em seu país e também nos 

territórios ocupados pelos soldados portugueses. Podemos dizer que a obra faz 

uma análise da guerra de A a Z. No último capítulo, intitulado Z, temos um 

sujeito totalmente desprovido de identidade, ainda falando à mulher com quem 

estava no bar, mas, agora, suas rememorações estão de volta a Portugal e em 

questionamentos sobre como poderá seguir sua vida, após a laceração em que 

se encontra e questiona, inclusive, se tudo o que viveu e contou a essa mulher, 

e a nós, é realmente verdade.  

Esses questionamentos e a busca do que restou de si e para si levam 

o narrador a continuar a sua história e a narrar o que fez de sua vida após o 

regresso da guerra. Somos, assim, conduzidos ao encontro de uma outra obra, 

e que nos mostrará que o drama do retornado, a solidão do médico psiquiatra 

divorciado, a dor do soldado que participou da guerra, a (des)ilusão do jovem, 

recém-casado, de lutar pelo seu país a fim de tornar-se homem para sua 
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família, induziram o narrador a conhecer o que ele chama de conhecimento do 

inferno, não somente do seu inferno, mas do outro, e talvez, o de nós mesmos. 

 

1.5 A angústia cardíaca de Conhecimento do Inferno 

 

Seguindo linearmente pela trajetória empreendida até agora, podemos 

perceber que temos um narrador que passou de um jovem recém-casado, 

aspirante a poeta e escritor, que se tornou soldado e foi à Guerra de Angola 

com a esperança de que lá se tornaria o homem que sua família tanto ansiava, 

que escrevia lindas cartas apaixonadas à jovem esposa grávida, recheadas de 

crítica literária dos livros que lia, trechos de poemas e de capítulos que estava 

escrevendo e de promessas de uma futura felicidade, para um indivíduo que, 

ao voltar, da guerra divorciou-se da mulher, distanciou-se das filhas, e passou 

a sentir o peso da solidão e da amargura em bares. Esse sujeito, ao contar o 

seu drama de retornado, suas angústias e experiências perversas que lhe 

proporcionaram a aprendizagem de uma agonia martirizante e que, 

consequentemente, por ter escolhido a psiquiatria como especialidade quando 

retornou da guerra, e ter ido trabalhar no Hospital Miguel Bombarda, deu início 

ao conhecimento do seu inferno interior e exterior. 

O narrador que estamos a tratar está presente na obra Conhecimento 

do Inferno (2006), de António Lobo Antunes, publicada em 1980, um ano 

depois da publicação dos dois primeiros livros. Nesse romance, temos o 

narrador descrevendo sua viagem de automóvel saindo de Algarve, passando 

por cidades como Messines, Santana, Aljustrel, Canal Caveira até chegar a 

Lisboa, na casa de seu pai. E durante os seus doze capítulos, não nomeados e 

apenas numerados, somos conduzidos, por meio da memória, dos monólogos 

do eu que nos narra, ao conhecimento do inferno, o qual, em uma leitura mais 

superficial, pode ser entendido como sendo o inferno da guerra e da vida pós-

guerra, ou, ao nos deixarmos levar pelo seu fluxo de consciência, podemos 

conhecer o inferno que cada um de nós habita e é habitado. 

No início do primeiro capítulo, temos o narrador descrevendo seu 

desencantamento ante a sociedade em que vive. Esta é ocupada por um mal-

estar devido ao frequente choque que há entre o subjetivo e objetivo, visto que 

tudo o que ele vê é plastificado, feito de cartão, de superficialidades, 
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resultantes de constante fingimento. A rapidez, a falta de pontuação e cortes de 

cenas é que irão prevalecer no romance. Quando descreve as pessoas, estas 

parecem não passar de meras figurantes, preocupadas em obter poder e 

dinheiro a fim de manter uma vida artificial, regida pela exclusão daqueles que 

não se encaixam no padrão imposto: 

 

O mar de Algarve é feito de cartão como nos cenários de teatro e os 
ingleses não percebem; estendem conscienciosamente as toalhas na 
serradura da areia, protegem-se com óculos escuros de sol de papel, 
passeiam encantados no palco de Albufeira em que funcionários 
públicos, disfarçados de hippies de carnaval, lhes impingem, 
acocorados no chão, colares marroquinos fabricados em segredo 
pela junta de turismo, e acabam por ancorar no fim da tarde em 
esplanadas postiças, onde servem bebidas inventadas em copos que 
não existem, as quais deixam na boca o sabor sem gosto dos 
uísques fornecidos aos figurantes durante os dramas da televisão. 
(ANTUNES, 2006, p. 09) 

 

Nesse trecho, observamos um cenário no qual tudo e todos 

apresentam-se em constante fingimento, desprovidos de autenticidade. As 

pessoas são meras figurantes em um espaço em que prevalece o poder da 

economia, do artificial sobre a vida humana. Tal como a guerra de trincheiras 

tinha o poder da luta sobre o indivíduo, a economia e sua materialidade é quem 

passa a reger o homem, pois, como nos afirma Walter Benjamim (2012, p. 

214), nunca houve experiências mais “desmoralizadas que a experiência 

estratégica pela guerra de trincheiras, a experiência econômica pela inflação, a 

experiência do corpo pela batalha material e a experiência moral pelos 

governantes”. E não muito diferente da descrição feita pelo narrador de 

Conhecimento do Inferno, também temos a descrição de Luanda pelo narrador 

de Cartas da guerra. Nessa descrição, o eu ficcional aproxima Luanda a 

Portugal e a forma como as frases são construídas, as adjetivações e 

metáforas fazem-nos lembrar da citação acima, apresentando-nos os espaços 

como extensões do eu interior, marcados pelo caos e desesperança: 

 

16.1.71 
 
[...] 
Luanda está longe de ser uma cidade vivível: toda ela é uma espécie 
de Areeiro de província, com o mesmo pretensioso gosto suburbano, 
e os brancos daqui têm todos o mesmo indefinível aspecto dos 
vendedores de automóveis daí, de patilhas sem classificação social, 
camisas transparentes, mulheres tipo locutoras de rádio, demasiado 
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bem vestidas para serem inteiramente honestas. Os musseques são 
uma espécie de bairro da Boavista ampliado, em que os moradores 
fossem todos jogadores do Benfica. Só a terra é que é vermelha, 
como a areia dos estádios, e as noites cheias de murmúrios de 
insectos e de folhas, mergulhadas num mormaço de suor. 
(ANTUNES, 2005, p. 21) 
 
17.1.71 
 
[...] 
Que cidade horrível. É como passar um domingo em Benfica na 
esplanada da Estrela brilhante, com o chão cheio de tremoços e de 
detritos. Uns negros aleijados, arrastam-se a pedir esmola, outros 
oferecem cinzeiros de madeira, objectos esculpidos, jornais, farrapos 
e miséria. Nunca pensei vir encontrar tanta pobreza, tanta porcaria, 
tanto calor. (ANTUNES, 2005, p. 22) 

 

Durante todo o primeiro capítulo de Conhecimento do Inferno, temos o 

narrador alternando em dois tempos, o passado em que viveu na Guerra de 

África, e o presente em que ele é um médico que trabalha no Hospital Miguel 

Bombarda e está partindo da Balaia em direção a Albufeira. Durante suas 

rememorações, temos, tal como nos romances anteriores, cenas, descrições 

de situações caóticas, as quais o narrador-personagem experienciou na guerra 

e que se mesclam ao seu presente e ao motivo pelo qual escolheu tornar-se 

psiquiatra. Enquanto nos campos de batalha a única preocupação dos 

soldados era manterem-se vivos e, para isso, precisavam matar para 

sobreviver, no meio urbano, tanto os ex-combatentes que desenvolveram 

transtornos psicológicos ao retornarem, quanto aqueles diagnosticados como 

fora dos padrões de normalidade eram transformados nos centros psiquiátricos 

em “pálidos espectros ambulantes tropeçando nas ruas à procura de um 

descanso impossível” (ANTUNES, 2006, p. 20). 

Ao longo de toda a obra, o narrador repete que não há noite em Lisboa, 

porque, nas enfermarias, a luz branca dos corredores aliada ao branco refletido 

pela tinta das paredes jamais escurece. É por isso que, para o narrador-

personagem, o verdadeiro inferno não estava nos campos de batalhas, mas 

sim, no que o homem pode se tornar após a guerra ou mesmo no que a 

sociedade é capaz de fazer com aqueles que julga não se enquadrar aos seus 

padrões normais de comportamento. No caso dos ex-combatentes, podemos 

inferir que na tentativa de não serem vistos pela sociedade como alguém que 

lembrava os efeitos nocivos causados pela guerra, em vez do heroísmo 

divulgado, muitos eram transformados em mortos que caminhavam sob o efeito 
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de calmantes, eletrochoques e camisas de força nos hospitais psiquiátricos a 

fim de terem seus horrores contidos. Aqueles que se sentiam atormentados 

pela tirania da sociedade capitalista na qual estavam inseridos também não 

eram perdoados. Talvez para que a ilusão do ufanismo português 

prevalecesse, e a população pudesse, ainda, acreditar em uma possível 

grandeza imperiosa de Portugal: 

 

Em 1973, eu regressara da guerra e sabia de feridos, do latir de 
gemidos na picada, de explosões, de tiros, de minas, de ventres 
esquartejados pela explosão das armadilhas, sabia de prisioneiros e 
de bebés assassinados, sabia do sangue derramado e da saudade, 
mas fora-me poupado o conhecimento do inferno. (ANTUNES, 2006, 
p. 22) 

 

A partir do segundo capítulo, ao entrar em um bar denominado Harry’s, 

temos a informação de que o narrador é médico psiquiatra no Hospital Miguel 

Bombarda, lugar este em que o pai de António Lobo Antunes trabalhou, e ao 

regressar de Angola, o escritor também assume as funções como psiquiatra no 

mesmo local. A construção de todo o trecho é envolta de analepse, levando-

nos ora para dentro da história – suas recordações, traumas, impressões e 

sensações –, ora para fora – a materialidade de sua viagem, as pessoas que 

encontra, os objetos e lugares percorridos ao longo de seu trajeto. Ele tenta, a 

todo instante, interpretar a realidade complexa em que vive, as pessoas que o 

cercam, transformando, muitas vezes, o passado em presente. Tudo o que ele 

nos diz vem de seu íntimo e de sua subjetividade: 

 

Quando se tem saudades do mar, hesitou ele dentro de si, no largo 
de Albufeira, em Agosto, passa-se sob o arco para ir ver a praia ou 
entra-se no Harry’s? [...] Empurrou a porta e sentiu-se como quando 
Alice cai no poço no princípio da história: súbita transição da 
claridade excessiva, densa, quase sólida, palpável, do exterior, para a 
cova de sombra, vertiginosamente oca, em que tinha a sensação de 
haver tombado, produziu nele um redemoinho de tontura semelhante 
ao de anos atrás, ao chegar ao Hospital Miguel Bombarda a fim de 
iniciar a travessia do inferno. 
O Hospital Miguel Bombarda [...] onde, em estudante, retalhara 
ventres em mesas de pedra num nojo imenso, retendo a respiração 
para que o odor gordo e repugnante das tripas lhe não assaltasse as 
narinas do perfume podre da carne sem vida. Fizera depois autópsias 
em África, ao ar livre, à luz dos jipes e dos unimogues contra os quais 
se debatiam milhares de insectos em pânico, autópsias de corpos 
devorados pelo enérgico e jovem apetite da terra verde de Angola, na 
qual as raízes se reflectem no céu numa teia transparente de rios. 
(ANTUNES, 2006, p. 27-28) 
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Tanto o local de trabalho quanto alguns sentimentos descritos pelo 

narrador diante desse hospital foram-nos apresentados na obra Memória de 

Elefante, corroborados por uma citação já elencada neste capítulo. A 

preocupação quanto ao exercício da medicina é uma constante para os 

narradores. No livro Cartas da guerra, por exemplo, temos o jovem alferes 

informando em uma carta enviada à sua esposa, datada de 28.7.72, que ele 

está esperando seu pai decidir seu futuro como médico quando regressar à 

Lisboa e que não quer ser igualado aos médicos iniciantes, visto se considerar 

mais experiente devido à guerra. Em outras cartas, afirma que tem a escrita 

como uma necessidade, uma obsessão, não pensando em mais nada além 

disso. Independente de se tornar um escritor famoso ou não, tudo o que o 

médico quer é escrever: “Penso que estou agora maduro, e, só agora, para 

exclusivamente, escrever. Mas isso é um sonho impossível. E já me resignei 

em ser um médico decente [...]” (ANTUNES, 2005, p. 202).  

À medida que vamos adentrando Conhecimento do Inferno, no 

decorrer dos demais capítulos, o médico psiquiatra cita a construção do livro 

Memória de Elefante e tece duras críticas a respeito do exercício da psiquiatria. 

A história vai sendo narrada no período da tarde até a noite, ou seja, durante a 

metade de um dia. O narrador da obra não tem o papel de decifrar os mistérios 

da vida da sociedade ou do atual Portugal, mas sim, o de tentar desvendar o 

motivo de estar vivendo em uma realidade flutuante, pois quase tudo em 

Portugal é fingimento, “a gente, as avenidas, as casas, os restaurantes, as 

lojas, a amizade, o desinteresse, a raiva. Só o medo e a miséria são autênticos, 

o medo e a miséria dos homens e dos cães” (ANTUNES, 2006, p. 21). 

O que vai ficando cada vez mais claro é que todas as mortes que o 

narrador presenciara, bem como o sofrimento causado a seus pacientes e a si 

mesmo, levaram-no ao automatismo, que o condiciona a não mais sentir o 

gosto natural da observação. Ele, como os pacientes que sempre tratou, é um 

ser amargurado, revoltado, e que sofre com o desamor e o caos tanto da 

guerra quanto do meio urbano. Em Cartas da guerra não é diferente, pois o 

sujeito que nos narra também afirma já estar num automatismo e silenciamento 

tão absolutos, que tudo o que lhe resta é somente uma “coragem amarga e 

triste”. Em Conhecimento do Inferno, por meio de sua linguagem, na maioria 

das vezes rude, o narrador expressa a dimensão de seus sentimentos, 
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emoções, as mazelas e misérias de sua frustrante vida de psiquiatra. E mesmo 

longas, as citações fazem-se necessárias a fim de tentarmos experienciar e 

aproximar a tessitura narrativa de ambos os narradores: 

 

[...] a pensar que me haviam mandado a Elvas não para salvar 
pessoas da guerra mas para as enviar para a mata, mesmo os coxos, 
mesmo os marrecos, mesmo os surdos porque o dever patriótico não 
excluía ninguém, porque as Parcelas Sagradas do Ultramar 
necessitavam do sacrifício de todos, porque o Exército É O Espelho 
Da Nação [...], os futuros heróis, os futuros mutilados, os futuros 
cadáveres, o comandante, desvelado, debruçava-se para as suas 
flores morimbundas de regador em punho, voltei para o ginásio, 
sentei-me à secretária, levantei a cabeça e meu nariz encontrava-se 
à altura de dezenas de pénis que rodeavam a mesa aguardando que 
os observasse, os medisse, os aprovasse para a morte. (ANTUNES, 
2006, p. 34) 

 
20.11.71 
 
[...]  
E tudo continua no ramerame do costume, que os acidentes brutais 
interrompem de quando em quando. Mas até isso, com o tempo, 
deixa de ser surpresa ou indignação: aceita-se com o fatalismo que 
aqui se aprende, feito de muita angústia e de muito sofrimento 
banalizados e tornados quotidianos e familiares. Pode-se viver em 
plena paz com o medo e o horror e suportá-los ambos sem 
dificuldades de maior. É uma questão de nos tornarmos de pedra. 
(ANTUNES, 2005, p. 303) 

 

Todos os caminhos percorridos pelo narrador de Conhecimento do 

Inferno, nos doze capítulos da obra, revelam-nos um espaço que reflete o estilo 

de vida da sociedade moderna. É um estilo que faz com que as pessoas 

estejam inseridas em um ambiente hostil, no qual o tempo é sempre precioso, 

exíguo e acelerado. Os espaços percorridos – Angola, o Hospital e tudo que há 

nesses ambientes – são apresentados por uma série de imagens fortes e 

descontínuas. São imagens inusitadas, construídas por metáforas que nos 

proporcionam não o reconhecimento, mas a visão distorcida do mundo, ou 

seja, a visão do verdadeiro inferno que é o interior do narrador. Ele é o reflexo 

da miséria espiritual e física do homem. A representação do caos social e 

psicológico, uma metonímia do mundo em que está inserido. 

Ao final da história, quando chega à casa paterna, na Praia das Maçãs, 

um lugar bastante caro para os narradores das outras três obras em estudo, o 

que fica subentendido é que o protagonista quer encontrar a si mesmo, e um 

motivo para continuar seguindo sua vida, tão atribulada e formada por 
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angústias, tristezas, separações e necessidade da escrita. O narrador de 

Conhecimento do Inferno sobreviveu viajando em seu tempo e na estranheza 

que durante todas as narrativas o iam constituindo.  

Narrativas essas que, como podemos ver, não se findam mesmo ao 

fechar o denominado Ciclo de Aprendizagem, pois vão sendo aglutinadas umas 

às outras na tentativa de compor um narrador que Lobo Antunes inicia já em 

sua obra de cartas, e que está sempre a escrever e a pensar a e com a mão, 

na tentativa de criar um vasto e grandioso mundo por detrás. 
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CAPÍTULO 02 

 

A ILUSÃO (AUTO)BIOGRÁFICA DE UMA ESCRITA DE SI 

 

Eu gostava que o leitor se descobrisse a si 
mesmo, também, nos meus livros. A si mesmo 
e ao autor, ao mesmo tempo. Nós somos todos 
tão parecidos. Todos. (LOBO ANTUNES) 

 

2.1 O Contínuo (des)aparecimento do autor 

 

O objetivo desse capítulo é apresentar um breve recorte dos conceitos 

que giram em torno das “escrita do eu”. Por identificarmos traços biográficos de 

Lobo Antunes em suas obras, nossa intenção é elencar algumas discussões 

existentes entre a posição e a relação do autor com e na sua própria escrita. 

Veremos que nenhum dos três livros que compõem o Ciclo de Aprendizagem 

ou a obra Deste viver aqui neste papel descripto: cartas da guerra excluem 

totalmente o autor, como defende Roland Barthes em A morte do Autor (2004), 

ou enquadram-se plenamente na definição de autobiografia proposta por 

Lejeune, ou nos estudos da Escrita de si (2004) e do O que é um autor? 

(2013), de Foucault e nem no que se denomina hoje autoficção, um gênero 

novo proposto por Serge Doubrovsky e que ainda suscita inúmeras discussões 

quanto à sua definição. Nossa intenção, ao fazer uso desse aparato teórico, é a 

de demonstrar que ele não se aplica completamente às obras de Lobo 

Antunes, ainda que os romances mantenham com ele pontos de contato. Em 

outras palavras, almejamos evidenciar que mesmo as obras de Lobo Antunes 

apresentando traços autobiográficos e autoficcionais, não é possível “encaixá-

las” em “rótulos” propostos, haja vista a sua produção ser marcada por um 

caráter de superação aos gêneros já “solidificados”. 

Consideremos, inicialmente, os pontos de contato entre as obras do 

autor e os conceitos de biografia e autoficção. Para Roland Barthes, o texto 

deveria ter um autor, alguém que o tivesse escrito, mas os dados biográficos e 

o meio histórico-social em que o escritor estava inserido não deveriam atribuir 

um sentido determinante ao texto. Para exemplificar sua afirmação, o teórico 

elenca o caso de Balzac quando escreve a novela Sarrasine, publicada em 
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1830. Nela, o autor cria um personagem masculino que é castrado, mas que, 

disfarçado de mulher, expressa-se no feminino. A partir desse exemplo, 

Barthes questiona se na obra quem fala é Balzac e a sua experiência pessoal 

de uma filosofia de mulher, ou o herói da novela que ignora o castrado e se 

esconde sob o disfarce feminino, ou o próprio autor Balzac, refletindo 

literariamente sobre a mulher. Com esses questionamentos, o teórico 

assegura-nos que não é possível determinar de quem realmente é a voz, 

porque na escrita temos a destruição de toda voz e sua origem, pois a 

“escritura é esse neutro, esse composto, esse oblíquo pelo qual foge o nosso 

sujeito, o preto-e-branco em que vem se perder toda identidade, a começar 

precisamente pela do corpo que escreve” (BARTHES, 2004, p. 57). 

Com essas afirmações, Roland Barthes afasta-se da crítica que se 

preocupava com os dados psicológicos e biográficos que envolviam o escritor. 

E afirma que à medida que o autor do texto perde sua voz, ocorre a morte 

desse mesmo autor, pois é assim que a escrita toma início. Dessa maneira, o 

criador da obra visto, até então, como um Autor-Deus pela crítica, não passa 

de uma personagem moderna, produzida pela ideologia capitalista e autoritária 

e que se tornou o único proprietário de sua criação, a qual é transformada em 

um bem imaterial, uma mercadoria que tem seu preço determinado pelo seu 

Autor.  

A obra, a partir do momento em que se torna objeto dessa cultura de 

consumo, como afirma Barthes, cujo fim é satisfazer a indústria-midiática 

capitalista, situando-se alheia ao pensamento crítico, tende a reduzir a 

realidade em banalidades, às futilidades do presente. E apesar de não 

concordarmos, assim como o teórico em questão, com uma leitura biográfica, 

seus apontamentos e os nossos, a respeito da biografia de António Lobo 

Antunes, se fazem necessários para elucidar o quanto a problemática que 

circula em torno da vida do autor, que muitas vezes é refletida em sua obra, 

ainda fomenta inúmeras controvérsias. De maneira que a categoria autor, ao 

que nos parece, tende a tornar-se um objeto em contínuo (des)aparecimento, 

pois à medida que uma obra reverbera a vida de quem a escreve, como é o 

caso em Lobo Antunes, ela pode tornar-se uma prática de si, uma condição de 

vida que faz da própria escrita ato de reflexão de si mesmo para o e no outro. 
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Uma escrita não pode findar-se à luz dos acontecimentos de uma vida, 

traumáticos ou não, visto que “não é contar as próprias lembranças, suas 

viagens, seus amores e lutos, sonhos e fantasmas” (DELEUZE, 1997, 12) que 

faz uma obra adquirir seu estatus de literária mas, antes, sua imanência 

literária, o delírio da sintaxe da língua, um combinado de fios de linguagem 

que, aliados à experiência vivida, trazem na palavra rasgada o desejo de uma 

humanização que ainda está por vir e que carrega, em seu interior, o caráter 

especular de nos tornarmos todos muito parecidos, como anseia Lobo Antunes 

com seus livros. 

E, nesse sentido, que não é tão simples como nos parece ao 

dissertarmos a respeito de uma valorização dos fatos empíricos presentes 

numa obra, é preciso que a arte, ou uma obra-livro, não faça parte de uma 

sociedade de troca, a qual “deseja que a arte fale imediatamente aos homens, 

como se o imediato, em um mundo de mediação universal, pudesse ser 

realizado imediatamente” (ADORNO, 2012, p. 158). É preciso que o Autor 

assuma e pense a escrita como um ritual, uma forma de existência que vai 

refletir não só a sua, mas a de “eus” que atuam na produção de um bem 

cultural. E ao ser publicado, esse bem cultural entra em circulação numa 

sociedade que irá consumí-lo, e esta será direta ou indiretamente atingida por 

esse consumo, pois terá uma percepção própria perante o texto, como nos 

expõe Foucault em sua comunicação O que é um autor?: 

 

Mas não basta, evidentemente, repetir como afirmação vazia que o 
autor desapareceu. [...] o que seria preciso fazer é localizar o espaço 
assim deixado vago pela desaparição do autor, seguir atentamente a 
repartição das lacunas e das falhas e espreitar os locais, as funções 
livres que essa desaparição faz aparecer. (FOUCAULT, 2013, p. 275) 

 

Foucault amplia o pensamento de Barthes, afirmando que o autor não 

pode ser excluído totalmente de sua obra, referindo-se à multiplicidade de 

autores ou de “eus” que podem estar presentes em um texto. Isso porque 

esses vários “eus” presentes numa obra exercem o que ele chamou de 

funções, e assumem várias posições dentro de um discurso. Se, a princípio, as 

ideias de Foucault e Barthes se cruzam em relação à morte do autor enquanto 

unidade, é válido observar que Barthes não abordou a função social, 
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institucional do autor, focando basicamente no nascimento do leitor que dá vida 

à escrita ao entrar nela por meio das frestas que o texto possui.  

De acordo com Foucault, o lugar do autor está associado a uma 

produção, e seu nome próprio deve fazer parte de uma função social, e não 

pode ser tomado como um nome comum, pois o seu discurso não é habitual, 

ordinário, indiferente, tornando-se uma mera palavra “que se afasta, que flutua 

e passa, [...] mas que se trata de uma palavra que deve ser recebida de uma 

certa maneira e que deve, em uma dada cultura, receber um certo status” 

(FOUCAULT, 2013, p. 278). E, por isso, a posição e a forma que o autor se 

coloca e se faz em uma obra é importante, pois ele tem como função, por meio 

de elaborações estéticas, construir um outro território que se aproxima da 

filosofia como exercício e prática da vida (KLINGER, 2014, 51). Nesse 

exercício, o autor, e em específico António Lobo Antunes, tende a buscar uma 

prática de (re)elaboração de si, na tentativa de elucidar os núcleos narcísicos 

existentes em cada um de nós, a fim de tornarmo-nos uma comunidade ou 

“uma possibilidade de vida” (DELEUZE, 1997, p. 15). O autor escreve para nos 

mostrar o que falta, com a intenção de nos chamar a atenção para a nossa 

indisponibilidade interior, para o desaparecimento de uma ingenuidade, ou 

mesmo de “uma certa inocência e da capacidade de olhar as coisas com olhos 

virgens. [...] É como se a gente estivesse, constantemente, a balouçar entre 

duas situações, com toda a dificuldade e toda a angústia que isso traz 

consigo”, como nos diz Lobo Antunes em entrevista (ARNAUT, 2008, p. 12-13). 

Podemos nos perguntar, então, a partir dessas considerações, quem é 

afinal o autor e quando ele aparece e/ou desaparece no texto? Esses 

questionamentos fazem-se complexos, pois quando temos uma narrativa em 

que um narrador está em primeira pessoa e se identifica como o autor 

biográfico, mas acaba vivendo situações que podem ser tomadas como 

ficcionais, estamos diante de um outro termo – escrita de si – o qual dá nome 

ao texto de Michel Foucault, A Escrita de Si (2004), que teve sua primeira 

publicação francesa em 1983 e fez parte de uma série de estudos sobre “as 

artes de si mesmo” que o filósofo realizou a respeito da cultura greco-romana. 

De forma geral, podemos dizer que, nesse texto, o autor aborda essa 

escrita de si, na sociedade greco-romana, como uma escrita dos próprios 

pensamentos e ações, devendo o indivíduo ser capaz de realizar a auto-
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reflexão a respeito das suas atitudes ao longo do dia e também do que foi lido 

por ele. Após ter tomado as notas, que consistiam num arquivo pessoal – não 

um diário no qual o que estava oculto em seu íntimo seria revelado, mas sim o 

que foi dito e vivido –, seu autor deveria lê-las para si e para os outros, com a 

intenção de manter o controle de sua conduta e realizar um exame de 

consciência. Esse exame de consciência em relação ao que foi vivido resultava 

no que Foucault denominou de a constituição de si, de maneira que o papel da 

escrita era, juntamente com o da leitura, constituir um corpo: 

 

E é preciso compreender esse corpo não como um corpo de doutrina, 
mas sim – segundo a metáfora da digestão, tão frequentemente 
evocada – como o próprio corpo daquele que, transcrevendo suas 
leituras, delas se apropriou e fez sua a verdade delas: a escrita 
transforma a coisa vista ou ouvida “em forças e em sangue” [...]. Ela 
se torna no próprio escritor um princípio de ação racional. 
(FOUCAULT, 2004, p. 152) 

 

Somadas a essas notas diárias que constituem o indivíduo, Foucault 

ressalta a importância das cartas como um exercício de escrita pessoal que 

pode servir de matéria-prima tanto para quem a escreve, quanto para a quem 

ela é destinada. A carta, ao ser enviada, “age, por meio do próprio gesto da 

escrita, sobre aquele que a envia, assim como, pela leitura e releitura, ela age 

sobre aquele que a recebe” (FOUCAULT, 2004, 153). Dessa forma, para o 

filósofo, a carta adquiria a função de treinar o escritor, pois à medida que 

escrevemos a alguém somos capazes de manifestar a nós mesmos, nos 

fazendo “presente” a quem nos dirigimos: 

 

O trabalho que a carta opera sobre o destinatário, mas que também é 
efetuado naquele que escreve pela própria carta que ele envia, 
implica portanto uma “introspecção”; mas é preciso compreendê-la 
menos como um deciframento de si por si do que como uma abertura 
que se dá ao outro sobre si mesmo. (FOUCAULT, 2004, 157) 

 

O que percebemos, destarte, é que o autor, bem como suas leituras, 

vivências, experiências, correspondências são tão importantes e devem ser 

levadas em consideração dentro de uma obra, tanto quanto precisamos nascer 

por meio dela, a fim de nos tornarmos uma possibilidade de vida. A obra só faz 

sentido quando nos toca, quando afeta o outro. Só é possível conhecermos a 

arte quando seu criador faz da matéria vivenciada, da palavra, a conservação 
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de sensações capazes de nos conferir um sentido, o reconhecimento daquilo 

que nos chega. À medida que assumimos que a escrita é um ato que reverbera 

na vida própria de quem escreve e na dos outros, assumimos que ela, a vida, 

torna-se adensada de sentido (KLINGER, 2014, p. 54). Quando lemos uma das 

cartas-poema enviadas pelo narrador Lobo Antunes à esposa, o que nos chega 

é a apreensão da dor, de seu grito de saudade, de um desespero e tristeza que 

somente o texto, a palavra, é capaz de conservar em si mesmo: 

 

27.6.71 Chiúme 
 
Meu querido amor 
Hoje, de repente, saiu-me do fundo da alma este berro de angústia: 
 
O desespero grita. 
Todos os dias o desespero grita. 
Quando o teu rosto se aproxima do meu. 
Quando os seus rostos se aproximam dos nossos. 
Nós espantados olhos vazios das estátuas o desespero grita. 
 
Dai-me 
um pão de sol para suportar a noite: 
de noite o desespero grita. 
 
Dai-me 
uma ilha de sombra para ancorar o dia: 
de dia o desespero grita. 
 
Em todos os momentos o desespero grita. 
 
No teu rosto, no meu rosto, no seu nosso rosto 
o desespero grita. 
 
Salvem-me dos domingos: 
aos domingos o desespero grita. 
 
Nos teus braços no teu olhar no teu sorriso 
o desespero grita. 
 
O desespero grita. 
Todos os dias o desespero grita. 
Não quero morrer aos domingos: 
aos domingos o desespero grita. (ANTUNES, 2005, p. 214-215) 

 

Durante a leitura do poema, somos afetados pela sonoridade da 

sensação de dor e de um desespero gritante do eu lírico, pois o texto foi sendo 

construído para causar, transmitir esse sentimento. O autor vai criando 

analogias para tentar transmitir à esposa e, agora, a nós que o lemos, a 

dolência que permeia sua alma. Em cada carta enviada, temos muito mais do 

que uma interação epistolar amorosa, cuja ausência dos seres amados, ou a 
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dor da saudade e do desespero tornam-se os assuntos principais. Temos a 

reelaboração de um narrador que tenta, por meio da escrita, abolir o espaço 

temporal existente, buscando, num presente permanente, afastar o vazio e o 

sofrimento ao qual ele está sendo submetido: 

 

2.7.71 Chiúme 
 
[...] 
Tenho escrito agora muito pouco, e sem vontade. Não me apetece 
fazer nada, e não estou bem nos poucos sítios onde posso estar. 
Muito poucos, como deves calcular. [...] 
Às vezes, ao escrevê-los, penso que estes aerogramas devem ser de 
uma monotonia horrível, desinteressantes e chatos. Decerto valho 
menos do que o julgo... Dentro de dias dou uma volta sobre mim 
próprio como os cães e releio a 1ª parte desta pimpineira. Se não me 
agradar faço-a em bocadinhos – e acabou-se. 
Tremenda «platitude»! E eu liso por dentro, como uma maçã, a 
espremer desconsoladamente frases sem chama [...]. Sabes, as 
coisas que me interessavam, como dizes, enfim minha esfera de 
interesses, para falar à deputado, encolhe-se todos os dias mais um 
pouco. É como viver numa ilha que diminui, que diminui. Lembro-me 
a mim mesmo os náufragos das anedotas, de pé, esfarrapadinhos, 
num montículo com um coqueiro, cercado de um mar vazio a toda a 
volta. Se eu fosse da raça dos loucos, enlouquecia de boa-vontade. 
Isto é pior que Patmos. (ANTUNES, 2005, p. 222) 

 

O narrador acima tem semelhanças àquele proposto por Foucault no 

tocante à escrita de si. Mais do que uma carta amorosa, esse narrador escreve 

para si mesmo, fazendo uso de metáforas, comparações e de uma linguagem 

intimista, analisando sua situação como combatente na Guerra em Angola, 

onde se encontrava. Esse narrador de si não é mais objetivo, pois ele e tudo à 

sua volta se tornam subjetivos, e a história que nos é contada vem de seu 

íntimo. Toda a fragmentação do mundo e dos acontecimentos se torna visível e 

o que lemos são somente tentativas de explicitar o indizível, de esboçar 

sentimentos, causar sensações e ações quase impossíveis de serem 

configuradas na arte da escrita. É por esse viés que os traços autobiográficos 

permeiam as obras de Lobo Antunes 

A presença desses traços autobiográficos nas obras publicadas vão 

gerar inúmeras controvérsias diante do papel do autor, narrador e personagem 

dentro de um texto. Daí advém nossa necessidade de elencarmos as 

definições dos principais estudiosos sobre autobiografia e o que, na 

contemporaneidade, alguns chamam de autoficção. 
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A respeito da autobiografia, Philippe Lejeune (2008, p. 14), precursor 

dos estudos dos textos em primeira pessoa, a definirá como sendo uma 

“narrativa retrospectiva em prosa que uma pessoa real faz de sua própria 

existência, quando focaliza sua história individual, em particular a história de 

sua personalidade”, termo este importado da Inglaterra no século XIX. Para o 

teórico, uma obra autobiográfica se diferenciará de uma ficção não porque há 

fatos da vida do autor presentes no texto, mas sim, porque deve existir um 

“pacto” implícito ou explícito entre leitor e autor, o qual o teórico denominou 

“pacto autobiográfico”, que norteará o modo de leitura do texto publicado. Para 

Lejeune, o texto será autobiográfico independente de sua elaboração estética, 

devendo ser levado em consideração o pacto estabelecido, se ficcional ou 

referencial, entre autor e leitor. E nesse sentido, o teórico afirma que quem 

deve decidir a intenção do autor, mesmo esta sendo secreta, isto é, 

subentendida no texto, é o leitor, pois essa segunda percepção da “palavra 

reflete, pois, tanto um novo tipo de escrita quanto a emergência de um novo 

modo de leitura” (LEJEUNE, 2008, p. 53 – grifos do autor). 

Quando Lejeune assume que o leitor é quem decide a intenção do 

autor, descarta a problemática que gira em torno da interioridade do autor e 

narrador, deixando a perspectiva da recepção se sobressair ao texto. Para ele, 

o autor, narrador e o personagem precisam ser o mesmo, isto é, o eu que narra 

deve ser análogo ao que criou e publicou. Ao fazer isso, Lejeune exclui o 

romance autobiográfico do campo da autobiografia, pois, até aquele momento, 

não havia identificado nenhum romance que apresentava a convergência de 

nomes entre autor, narrador e personagem. Por essa razão, as obras de 

António Lobo Antunes não podem enquadrar-se no campo de uma escrita 

autobiográfica proposta por Lejeune, pois sua escrita faz uso de uma ficção 

carregada de elaborações estéticas que são de imensa valia para a análise da 

obra, mesmo que em algumas obras haja coincidências entre os nomes do 

personagem e do autor. O autor não busca firmar um pacto com seu leitor ou 

contar sua história de vida, como proposto por Lejeune, mesmo fazendo uso de 

fatos empíricos que, por meio de entrevistas, tomamos conhecimento. 

As concepções do teórico francês acerca da autobiografia causaram o 

questionamento de um professor e romancista, Serge Doubrovsky, que, 

motivado pela lacuna deixada por Lejeune, escreveu o romance Fils (1977), o 
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qual ele denominou autoficção. Nesse romance, Doubrovsky exibe um narrador 

com o mesmo nome do autor, mas que não faz autobiografia e sim “ficção de 

acontecimentos e de fatos estritamente reais; se se quer, autoficção” 

(DOUBROVSKY apud KLINGER, 2007, p. 47). Com a publicação desse 

romance e, consequentemente, a proposição do termo autoficção, Doubrovsky 

traz um novo olhar para esse tipo de texto, o qual diz que não se trata nem de 

autobiografia e de nem romance, mas sim, “no sentido estrito do termo, 

funciona entre os dois, em um re-envio incessante, em um lugar impossível e 

inacessível fora da operação do texto” (DOUBROVSKY apud KLINGER, 2007, 

p. 47).  

Essa proposta traz o discurso de um eu que pode transitar entre o que 

é verdade e invenção, realidade e imaginação, ocasionando a volatilidade do 

sujeito que narra, mas sempre tendo em mente que os nomes de autor, 

narrador e personagens sejam idênticos, tal como na obra Fils. A partir dessas 

afirmações, Doubrovsky chama a atenção de Lejeune para a lacuna que ele 

havia deixado, levando-o a elencar, posteriormente, novos questionamentos a 

respeito de seus estudos sobre autobiografia: 

 

pude observar um fenômeno mais amplo: nos últimos 10 anos, da 
“mentira verdadeira” à autoficção”, o romance autobiográfico literário 
aproximou-se da autobiografia a ponto de tornar mais indecisa do que 
nunca a fronteira entre esses dois campos. Essa indecisão é 
estimulante para a reflexão teórica: em que condições o nome próprio 
do autor pode ser percebido por um leitor como “fictício” ou ambíguo? 
Como se articulam, nesses textos, o uso referencial da linguagem, no 
qual as categorias de verdade (que se opõe a mentira) e realidade 
(que se opõe a ficção) permanecem pertinentes e a prática da escrita 
literária, na qual essas categorias se esvanecem? (LEJEUNE, 2008, 
p. 59) 

 

Esses questionamentos de Lejeune não só o fizeram repensar seu 

conceito sobre autobiografia como levantou inúmeras discussões de outros 

teóricos a respeito do termo sugerido por Doubrovsky. De maneira que, desde 

Lejeune, passando por Serge Doubrovsky na década de 70 até os dias atuais, 

temos visto a tentativa de definição de um gênero que vem sendo estudado e 

refutado por alguns teóricos.  

No livro organizado por Jovita Maria Gerheim Noronha, Ensaios sobre 

a autoficção (2014), por exemplo, temos os embates de alguns críticos como 

Jacques Lecarme, que em seu ensaio Autoficção: um mau gênero? critica a 
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novidade do termo autoficção, assegurando que muitos como Barthes, Céline e 

outros já faziam o que Doubrovsky fez e que tal estilo é algo simples, não 

passando de uma “narrativa cujo autor, narrador e protagonista compartilham 

da mesma identidade nominal e cuja denominação genérica indica que se trata 

de um romance” (LECARME, 2014, p.68). Nesse ponto, é notório que, assim 

como nas definições anteriores, o fator que assume maior relevância para a 

autoficção, segundo Lecarme, é a questão, mais uma vez, de termos o nome 

próprio do autor marcado em sua obra. Tal fato também não se enquadra na 

produção de Lobo Antunes, pois quando nos deparamos com um narrador que 

possui nome similar ao do autor, o que temos é uma interpelação, uma 

hesitação que nos faz, durante a leitura, termos a imagem de um real, 

inapreensível, que comunga com o imaginário, sensível e apreensível por meio 

da escrita (SEIXO, 2002, p. 476). E isso torna possível o diálogo e a 

problematização entre realidade e ficção em uma narrativa que tende a nos 

levar à reflexão em torno do real que nos circunda. 

Partindo dessas diferentes versões da autoficção, podemos perceber o 

quanto o termo criado por Doubrovsky suscita discussões enriquecedoras e 

vem se reformulando em nossa contemporaneidade. O que nos dá o privilégio, 

enquanto críticos, de presenciar a reelaboração constante de um gênero, que 

tem se constituído há menos de três décadas desde que foi criado até a sua 

legitimação, tornando-se, nas palavras de Jean-Louis Jeannelle (2014, p. 130), 

um verdadeiro caso de escola. Em partes, o fato de sermos contemporâneos 

da definição de um gênero é de grande valia, pois nos permite expandir o leque 

de categorias existentes. Entretanto, não podemos correr o risco de evocar 

esse termo sempre que há suspeitas de fatos empíricos numa obra. Isto 

porque, por se tratar de um termo ainda recente na crítica, que permite 

divergências quanto ao modo de se fazer ficção, a autoficção abre espaço para 

diferentes escritas do eu, ou de si, o que pode vir a criar uma saturação e 

banalidade do termo diante de tantas definições ou questionamentos. O que 

precisamos, como afirma Daniel Galera em seu artigo no jornal O Globo, é não 

polarizar a ficção, isto é, não saber até que ponto a ficção termina e a realidade 

começa, pois isso é “transformar algo que na maioria dos casos não passa de 

uma curiosidade em uma visão totalizante, simplificada e pobre dos prazeres e 

mistérios que envolvem a escrita e a leitura” (GALERA, 2013). 
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Nesse sentido, nossa questão a respeito de quem é o autor e se está 

presente ou não no texto torna-se uma aporia, pois é impossível dissociar o 

sujeito individual, enquanto autor, daquele que escreve para o coletivo. Esse 

autor é capaz de, por meio de temas públicos, como a guerra – no caso de 

Lobo Antunes em Os Cus de Judas (2010), criar uma narrativa a partir de sua 

experiência pessoal, mas, ao mesmo tempo, elencar problemas que fazem 

parte da vida social e política de quem participou ou foi atingido pelas 

consequências de uma guerra, por exemplo. E, por isso, não é possivel ler as 

obras de Lobo Antunes enquadrando-as em uma teoria, pois o que 

presenciamos nos seus três primeiros romances é a tentativa de reelaboração 

de um eu que se faz presente desde Cartas da guerra. Esse “eu”, enquanto 

autor e narrador, é um ser composto de indagação, que não tem um papel de 

decifrar os mistérios da vida da sociedade atual, mas que busca, em suas 

rememorações, revelar-nos ou mesmo convidar-nos a entender o porquê de 

todos estarmos vivendo em uma realidade flutuante, e os motivos que levaram 

a sociedade em que vivemos a ser representada como tal. 

No livro O espaço biográfico: dilemas da subjetividade contemporânea 

(2010), de Leonor Arfuch, encontramos as considerações a respeito do 

impasse de termos um texto híbrido, muitas vezes classificado como 

autoficção, o qual deixa a narrativa num âmbito indefinível e inclassificável. À 

medida que se compõe de realidade e ficção, como é o caso das obras de 

Lobo Antunes – torna-se necessária a configuração do que ela denomina de 

“espaço autobiográfico”. É nesse espaço, um intermediário entre os relatos 

públicos, temas comuns que são do conhecimento de todos, e entre o privado, 

a experiência vivenciada e rememorada, elaborada esteticamente durante a 

narração pelo narrador-autor-protagonista, uma ficção que o sujeito cria para si 

próprio, que consiste num espaço denominado autobiográfico: 

 

O espaço biográfico assim entendido – confluência de múltiplas 
formas, gêneros e horizontes de expectativa – supõe um interessante 
campo de indagação. Permite a consideração das especificidades 
respectivas sem perder de vista sua dimensão relacional, sua 
interatividade temática e pragmática, seus usos nas diferentes 
esferas da comunicação e da ação. (ARFUCH, 2010, p. 58) 
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Dessa forma, nesse espaço criado pelo autor-narrador-protagonista, 

temos, ao mesmo tempo, a (re)elaboração de uma escrita e de um “eu” que 

está se fazendo, construindo-se durante o ato da escrita, no momento em que 

escreve. Para Arfuch, as confissões, autobiografias, memórias, diários íntimos, 

correspondências, promovem um espaço de autoreflexão, de interiorização 

típico da sociedade burguesa que vai criar essa escrita de si e, ao mesmo 

tempo, problematizá-la, questionando a todo instante os limites entre o que 

deve ser interior – privado, e o exterior – público. O biográfico passaria a ser 

esse entrelugar, uma mediação entre o secreto e sua publicidade.  

É por isso que as cartas e os diários fizeram sucesso entre a burguesia 

a partir do século XVIII, como afirma Elizabeth M. Duque-Estrada em Devires 

autobiográficos: a atualidade da escrita de si (2009), pois eram considerados 

uma “cópia da alma”, um espaço em que remetente, destinatário e, quando 

publicado, o leitor, poderiam estabelecer uma relação subjetiva com o outro e 

consigo mesmo. Dessa forma, tanto as cartas quanto os diários dominavam o 

que temos de mais íntimo e privado – nossos afetos e sentimentos. E à medida 

que cartas e diários são divulgados, publicados, é que esses espaços se 

formam, isto é, não é possível existir o privado sem o público e vice-versa, pois, 

segundo Arfuch, foi assim que se deu o início de um círculo paradoxal e 

inquietante ainda na contemporaneidade:  

 

o esboço mesmo da esfera do privado requeria, para se constituir, 
sua publicidade, ou seja, a inclusão do outro no relato não mais como 
simples espectador, mas como copartícipe, envolvido em aventuras 
semelhantes da subjetividade e do segredo. (ARFUCH, 2010, p. 47) 

 

À medida que o sujeito escreve, ele está realizando não somente uma 

verificação de si, uma análise do que foi vivido e do que o narrador leu, mas 

também se elabora esteticamente, como uma espécie de autobiografia, 

(re)velando fatos confessionais, de seu íntimo. É por isso que nos é tão difícil 

classificar, delimitar a autoficção. Quando parecemos ter chegado à definição 

do termo, caímos com uma rasteira nas malhas de tantos conceitos, tentativas 

de teorização e controvérsias. Diana Klinger, em Escritas de si, escritas do 

outro: o retorno do autor e a virada etnográfica (2007), também elenca parte da 

definição de Doubrovsky a respeito da autoficção e reelabora uma outra, 
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dizendo que ela se trata de uma narrativa híbrida, assim como também afirma 

Arfuch, mas na qual a ficção de si tende a ter como referente o autor, 

revelando-se este não uma pessoa biográfica e sim um personagem que vai 

sendo construído discursivamente. Esse autor é um personagem que passa a 

se revelar “no momento mesmo de construção do discurso, ao mesmo tempo 

indagando sobre a subjetividade e posicionando-se de forma crítica perante os 

seus modos de representação” (KLINGER, 2007, p. 62). E em António Lobo 

Antunes, em alguns momentos, temos esse autor que está se construindo em 

sua narrativa como personagem, enquanto se indaga e se posiciona de forma 

crítica. No entanto, isso não se faz o centro norteador nas obras desse autor, 

mas, sim, a necessidade de termos um narrador-autor-personagem que busca 

na escrita sobreviver a um mundo sem sentido. Ele tenta criar-se e criar em 

nós um outro; almeja que, ao sermos afetados, sejamos capazes de nos tornar 

uma máquina de guerra dos poderes instituídos e fazermos dos afetos um 

movimento de fuga (KLINGER, 2014, p. 75). 

À medida que somos afetados por esse autor, e nesse sentido 

entendemos afeto enquanto relação, encontro de um com um outro, isto é, 

eventos, marcas e vestígios de um encontro dentro de uma dinâmica relacional 

(KLINGER, 2014, p. 81), já não há um autor, um narrador ou um personagem e 

nem mesmo leitor, e sim a metamorfose, a transformação dos quatro. Isto 

porque, segundo Deleuze e Guattari (1992, p. 227), o artista é um inventor e 

mostrador de afetos em relação às percepções, ou seja, às visões, sensações 

que nos dá. A forma como nos são oferecidos os afetos e perceptos faz-se 

importante. É por ela que seremos apanhados, transformados, no mesmo 

instante em que também é apanhado quem escreve, formando um composto 

que passa entre nós, capaz de buscar, numa escrita de si, a (re)elaboração de 

uma comunidade, povo, ou um ser capaz de ir contra os modos de vida pós-

modernos. 

Além disso, não podemos esquecer que, por se tratar de uma ficção, 

devido o autor deixar dúvidas quanto aos fatos vivenciados, a obra nos permite 

um renascimento, visto ela se fazer e permitir um viver eternamente o aqui e 

agora. Por isso afirmamos que as teorias expostas não suportam totalmente as 

narrativas que nos propomos a estudar, mas complementam, cada uma à sua 

maneira e em partes, o espaço biográfico no qual nos encontramos todos com 
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as obras de Lobo Antunes. Seja nos seus três romances iniciais – Memória de 

Elefante (2009), Os Cus de Judas (2010) e Conhecimento do Inferno (2006) – 

seja na obra Deste viver aqui neste papel descripto: cartas da guerra (2005), é 

contundente a presença de traços autobiográficos de seu autor, mas há, 

indubitavelmente, as marcas do próprio texto que provocam a problematização 

da veracidade dos fatos, além do inquestionável trabalho estético. Ademais, 

passa a ser notória a presença de um autor que agora nos provoca e brinca 

com a noção de um sujeito real e ficcional que, ao narrar a si mesmo, atribui, 

talvez, significado à própria vida e, por que não, à nossa. 

Vejamos agora alguns dos principais traços que marcam o espaço 

autobiográfico em António Lobo Antunes. Demonstraremos como, apesar de 

encontrarmos nas obras aqui estudadas, fatos públicos que se entrelaçam aos 

fatos da vida privada do autor empírico, que cria personagens com seu nome 

próprio e sua profissão, não ser possível classificar nenhuma das narrativas em 

um gênero específico. Veremos que a aparente aproximação com a vida 

pessoal não passa de mais um artifício ficcional de Lobo Antunes para comover 

e aproximar o leitor de sua escritura. 

 

2.2 O nome impresso e seu (não) pertencimento 

 

Ler, estudar, analisar obras de António Lobo Antunes é estar disposto a 

também brincar e atuar como detetive em algumas situações diante do trabalho 

ou do jogo criado pelo escritor. Quando pensamos tê-lo apanhado, lá vamos 

nós outra vez a nos sentirmos minúsculos e rasos diante de obras que exigem: 

sensibilidade perante a densa carga humanística de seus personagens, 

renúncia de nossos (pré)conceitos mais arraigados e profundos, humildade 

para assumirmos que estamos diante de um árduo e maciço trabalho estético e 

estilístico com a palavra. Por isso, é preciso ampliarmos nossas leituras da 

literatura, da música, da pintura, da medicina, de nossa sociedade cotidiana 

como um todo, para tentarmos compreender, apreender um pouquinho do que 

as mais de vinte obras de Lobo Antunes querem nos deixar e comunicar. 

Por meio da memória, tanto nas cartas quanto nos romances, Lobo 

Antunes vai nos dizendo, pela construção narrativa, a sua verdade acerca do 

que ocorreu durante e após a Guerra de Angola. O autor expõe sua opinião a 
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respeito da guerra e explora sentimentos que, à primeira vista, poderiam ser 

íntimos, particulares, mas que traduzem, como ele mesmo afirma em suas 

entrevistas, todo o sofrimento de uma geração e as consequências que a 

guerra causou não somente em sua vida, mas na dos combatentes da Guerra 

de Angola:  

 

[...] existem já vários romances que afloram o problema da guerra. E 
esse problema não é só da guerra em si, dos mortos e dos feridos. É 
também o problema das nossas vidas ao voltar. No regresso não 
tínhamos lugar. Não pertencíamos a nada. Trazíamos connosco uma 
grande insegurança interior. Daí toda a onda de divórcios, de 
nevroses de guerra. Tudo devido ao facto de não se ter raízes em 
parte nenhuma.  
Eu quis, no que já escrevi, dar o drama do regresso, esse terrível 
flutuar entre duas águas sem pertencer a nenhuma delas. Se se 
conseguir dar isto com suficiente força as gerações novas poderão 
ser tocadas para que isto não volte a acontecer. (ARNAUT, 2008, p. 
32 – grifos nossos) 

 

É esse drama do (não) regresso, da solidão cruel e infinita da alma 

daqueles que participaram da guerra e dela conseguiram sair “vivos”, alguns 

dos temas que o autor tenta materializar por meio da escrita. Quando lemos 

seu livro de cartas, temos diante de nossos olhos textos emanados de uma 

força poética que saem do espaço privado dos sentimentos de desterro, amor, 

desassossego e revolta política para uma escrita intensa, profundamente crítica 

a qual possui como personagens principais o alferes António Lobo Antunes e a 

esposa Maria José Xavier da Fonseca e Costa Lobo Antunes. O primeiro, é um 

narrador apaixonado em muitas cartas, um remetente bastante hiperbólico 

quanto às qualidades de sua amada, e que busca, por meio de epítetos e 

comparações, exaltar o amor desmedido pela segunda, como podemos ver no 

trecho inicial da carta enviada de Gago Coutinho em 17 de abril de 1971: 

“Adoro-te minha gata de Janeiro meu amor minha gazela meu miosótis minha 

estrela aldebaran minha amante minha Via Láctea minha filha minha mãe 

minha esposa minha margarida meu gerânio minha princesa aristocrática [...]” 

(ANTUNES, 2005, p. 131). 

Essa carta é inteiramente escrita por meio de hipérboles e epítetos, 

como os do trecho acima, o que confere a ela características de um poema que 

tende a exprimir a paixão latente, a exacerbação do sentimento romântico e do 

amor que o narrador quer transmitir à sua amada. O texto pode ser definido 
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como híbrido, por conter tanto traços literários quanto (auto)biográficos. Nele 

também podemos elencar a presença do espaço privado – por ser uma escrita 

epistolar entre um homem real, marido, pai e combatente na guerra que busca 

suprir a ausência da amada por meio de epístolas que expressam a ternura e 

seus afetos pessoais – e o concomitante deslocamento para o espaço público. 

Neste espaço é conferido a quem lê – quando as cartas são publicadas pelo 

mesmo homem que é um escritor que combateu na Guerra de Angola, autor de 

livros, e que agora faz de suas missivas um domínio público – a decisão de ler 

as epístolas como um texto literário, autobiográfico ou os dois, criando, assim, 

uma ambivalência perante o nome impresso, que dissolve e cria um sujeito no 

mesmo instante do ato da escrita.  

As cartas de Lobo Antunes, bem como seus romances, tendem a nos 

segurar pela mão e a nos levar a transitar por espaços, públicos e privados, 

que não podem ser dissociados, pois estão em uma interação dinâmica e 

constante. E nessa interação, o próprio autor-narrador-personagem cria a si 

mesmo como um outro, na tentativa de se conhecer ou conhecer sua própria 

vida, buscando, muitas vezes, na memória do fato privado, sentimentos, 

valores pertencentes a todos, pois a escrita é esse duplo misterioso, essa 

oscilação constante entre verdade e ficção, conforme nos assegura Biagio 

D’Angelo em seu livro Tanatografias: ensaios para uma póetica da obra de 

António Lobo Antunes (2014): 

 

Essa oscilação entre o narrador biográfico e a voz pública representa, 
na verdade, uma estratégia ficcional para testemunhar ao leitor que, 
por meio da escrita, a vida adquire uma duplicidade misteriosa e não 
enquadrada, não dicotômica. Ela não se reduz, portanto, à 
ambiguidade, mas abre-se ao reconhecimento, talvez nostálgico, de 
uma vida que – para não sucumbir ao biografismo estéril do diário, 
das anotações pessoais, das lamentações – tem que se desdobrar 
em invenção, em ficcção, em discurso. Legitimar essa autobiografia 
ficcional da existência é manifestar publicamente a força poética de 
um discurso privado [...]. (D’ANGELO, 2014, p. 59 – grifos do autor) 

 

Somente a literatura é capaz de dar sentido a uma vida vivida, em que 

o real, sem transcendência ou heroísmo, é capaz de tornar-se em um discurso, 

um território no qual o “eu” criado pelo olhar privado se pulveriza para o mundo. 

Esse pulverizar compete à uma função fabuladora de inventar um povo, como 

nos afirma Deleuze (1997, p. 14). Segundo ele, não se escreve com as 
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próprias lembranças, a menos que delas haja a intenção de se invocar um 

povo que está por vir, mas que ainda encontra-se enterrado em seus ódios e 

traições. E nessa oscilação entre narrador biográfico, voz pública que quer 

revolucionar os sentimentos de um povo – “não é um povo chamado a dominar 

o mundo. É um povo menor, eternamente menor, tornado num devir-

revolucionário” (DELEUZE, 1997, p. 15) –, e que parte de um discurso privado, 

encontra-se António Lobo Antunes. 

Percebemos que o autor, desde as escritas das missivas na Guerra de 

Angola, já demonstrava preocupação “em alterar a arte do romance”, como nos 

diz em suas entrevistas e, ao mesmo tempo, se elaborava esteticamente como 

personagem de suas próprias cartas, falando de si como um outro, como 

podemos comprovar nos dois trechos que se seguem: 

 

CARTA PARA SOLIDÃO E CANÇONETA FRANCESA 
(ritmo de valsa) 
 
Chiúme 
17.7.71 (simetria) 
 
Faut vous dire madame,  
que chez ces gens-lá 
on ne vit pas, madame, on ne vit pas 
(on triche) 
 
Seguem mais duas representações do pobre António, solitário, 
fardado e queixudo. Ao fundo a chiúmesca miséria, um cão tinhoso e 
ferrugento, as vagas tendas de lona onde os soldados dormem, a 
vaga areia, a vaga África. E olho o olho do pobre António da cor da 
pele: pela imagem junta verás como as íris me empalideceram. 
(ANTUNES, 2005, p. 243) 
 
21.7.71 
Chiúme 
 
[...] 
«... Revistas de consultório médico apodreciam nas cómodas. Tudo 
ressumava uma indefinível expectativa de catástrofe: os vultos 
sentados em círculo dir-se-ia aguardarem uma sentença adiada. A 
chuva tombava sempre entre os pinheiros, como um desgosto 
esquecido. Agatha Christie envenenava o consomé sem sal dando-
lhe um sabor de flanela. E a Bohéme apertava-me as carótidas no nó 
corredio de um lá sustenido». 
O que eu quereria era reconstituir aquilo tudo, que aquilo tudo se 
pusesse a nascer do papel, percebes? A chuva como um desgosto 
esquecido é um pouco nefelibata mas acho que reflecte bem. E 
também me parece que os consomés (nas pensões não há sopas) 
sabem a flanela. Ser escritor penso que é, antes de mais, descobrir 
isto. (Não quero dizer que o tenha conseguido). O leite crema 
também me agrada. É pena não poder transcrever tudo porque isto é 
só o remate. E a «expectativa de catástrofe», a «sentença adiada», 
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agradam-e. Mas não vou fazer uma «apologia pro vita sua»... 
(ANTUNES, 2005, p. 246 – 247) 

 

As citações longas das cartas fazem-se necessárias a fim de 

demonstrarmos como o autor capta os fatos reais que está vivendo, resquícios 

de sua memória, como no caso da primeira citação, em que temos o trecho 

inicial escrito em francês, pertencente a uma música de Jacques Brel chamada 

“Ces gens là”, a partir da qual cria um texto totalmente lírico. O narrador 

modifica o substantivo da letra original da música para o feminino, madame, e 

coloca parte da canção como uma epígrafe de sua própria carta. Essa 

introdução, antecedida de um título, precede e tematiza os textos que vêm a 

seguir, no qual o autor da carta se coloca como personagem, descrito como um 

sujeito que está sendo transformado pela guerra. Além disso, há também a 

criação do ritmo de valsa, pois toda a carta transmite a materialização de uma 

valsa em forma de texto. Observemos, ainda, que em uma carta comum, não 

há títulos e, nesse caso, não há alusão de que ela seja destinada à sua 

esposa, e sim, à solidão que ampara o eu do narrador em questão. Somente 

ao final do texto, subentendemos, por meio de assuntos cotidianos do casal, 

que a carta é possivelmente direcionada à mulher. Todas essas características 

corroboram a carga poética inerente ao texto, além de poder reforçar o 

desenvolvimento interior, subjetivo da narrativa e de um eu empalidecido e 

estilhaçado pela guerra. 

Na segunda citação, temos trechos de um livro que o narrador das 

cartas está escrevendo, para, em seguida, o autor, Lobo Antunes, opinar sobre 

sua própria escrita, seu fazer literário e a forma como a palavra precisa 

absorver e substancializar as sensações e sentimentos. O que aferimos diante 

de ambas citações é que, mais uma vez, quando estamos diante dessas cartas 

que relatam situações do cotidiano que foram vividos e testemunhados pelo 

homem privado que escreve à sua esposa, temos também a junção de 

elementos narrativos, enredos literários carregados de metáforas que vão 

popular a maioria do discurso narrativo de Lobo Antunes. Esse narrador 

missivista está em um vazio, em uma busca que somente o ato de narrar 

parece lhe proporcionar um sentimento hipotético de completude, de um nós. A 

esse respeito, Arfuch assegura-nos que: 
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[...] não há possibilidade de afirmação da subjetividade sem 
intersubjetividade; consequentemente, toda biografia ou relato de 
experiência é, num ponto, coletivo, expressão de uma época, de um 
grupo, de uma geração, de uma classe, de uma narrativa comum de 
identidade. É essa a qualidade coletiva, como marca impressa na 
singularidade, que torna relevante as histórias de vida, tanto nas 
formas literárias tradicionais quanto nas midiáticas e nas das ciências 
sociais. (ARFUCH, 2010, p. 100 – grifos nossos) 

 

É por isso que os romances de António Lobo Antunes não se encaixam 

nas definições de autoficção já apresentadas. Quando o homem, médico, 

marido, pai e agora ex-combatente de guerra volta ao núcleo familiar, entra em 

choque e vive o que o autor chama de “o drama dos retornados”. É esse 

drama, “esse terrível flutuar entre duas águas sem pertencer a nenhuma delas” 

(ARNAUT, 2008, p. 32) que encontraremos nos romances Memória de 

Elefante, Os Cus de Judas e Conhecimento do Inferno. Neles, teremos um eu 

que voltará para a narrativa de sua própria vida a fim de entender a si mesmo, 

mas que, para isso, precisa (re)criar-se para compreender o espanto que é 

viver no real. É nesse (re)criar que vemos surgir o mito do escritor e o autor 

como um personagem construído, que se exibe durante a construção de seu 

discurso, mas também temos o escritor como um vidente e ouvidor, que vê na 

literatura a passagem da vida na linguagem e um formulador de ideias 

(DELEUZE, 1997, p. 16). 

Enquanto na publicação epistolar tínhamos eventos privados tornados 

públicos, nos romances supracitados, temos narrativas que tentam, como nos 

afirma Maria Alzira Seixo (2002), evocar e provocar o real, pois somente a 

escrita é capaz de oferecer garantias e consistências que o real, por si mesmo, 

não nos dá. É somente na relação dúbia, ambígua entre a situação e o sujeito 

que seremos capazes de tentar entender a projeção das memórias do narrador 

num processo de intersubjetivação. Nesse processo, elaborado pelo narrador e 

dirigido ao leitor, “pode preencher, e levar a que comuniquem, e que através do 

texto se encontrem, o narrador-escritor e o leitor que, na sua senda, evoca e 

provoca também” (SEIXO, 2002, p. 475). Esse provocar é uma característica 

marcante em Lobo Antunes, pois, em várias de suas entrevistas, o autor 

declara que sua escrita é autobiográfica e que se originou das experiências 

obtidas a partir da guerra. São essas experiências, aliadas às memórias de 

infância com a família e, posteriormente, à separação da primeira esposa e das 
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filhas que serão peças-chave, material formado de caos, estilhaços de 

memórias pessoais que tentarão ser domadas e reordenadas pelo autor em 

seus romances. 

Segundo Lobo Antunes em uma de suas primeiras entrevistas a 

respeito da publicação de Memória de Elefante, a obra trata do medo da 

solidão. É o discurso de uma criança abandonada, de um homem que ao 

chegar à fase adulta e ter lutado em uma guerra com a intenção de fazer-se 

homem, vê-se sem futuro, sem esperança e volta ao passado, para os 

efêmeros momentos em que considera que foi feliz, para tentar, enfim, 

encontrar um refúgio (ARNAUT, 2008, p. 10). Mas vemos que esse refúgio logo 

causa frustração, pois, no fundo, o eu que nos narra tem consciência de que a 

felicidade rememorada faz parte de uma fantasia criada para suportar o peso 

de ser homem, marido, ex-alferes, pai, médico e escritor: 

 

Substituíra a minha existência estrita pelas pobres girândolas ocas de 
um escriturário delirante rodopiando alegrias fictícias de cartolina; 
transformara a vida num cenário de plástico, imitação esquemática de 
uma realidade por demais complexa e exigente para a minha 
reduzida panóplia de sentimentos disponíveis. E assim, insignificante 
pierrot de um carnaval frustrado, me consumia rapidamente numa 
labaredazinha portátil de angústia. (ANTUNES, 2009, p. 140) 

 

Durante a leitura da obra, temos a sensação de estarmos lendo o diário 

do narrador, pois em seus relatos ele expõe, em forma dos quinze capítulos 

divididos entre manhã, tarde e noite, sua visão individual, seus pensamentos 

mais profundos e fatos pessoais que normalmente não são escritos para 

publicação, devendo pertencer somente ao próprio autor. A nossa impressão, 

no decorrer da leitura da obra, é a de que lendo o “diário” do narrador, tornamo-

nos seus cúmplices, ganhamos a capacidade de desvendar seus segredos e 

desejos mais profundos. De maneira que, por meio do protagonista, nos é 

conferida a chave para abrir as portas de sua intimidade e para podermos, 

assim, compartilhar de todos os seus devaneios e elucubrações. Ao trazer em 

seus relatos a mescla de uma narrativa diarística, o autor-narrador também 

insere a incerteza dos fatos, pois tudo será contado a partir de sua memória, 

sendo esta muitas vezes imprecisa e descontínua. Baseando-se no estudo de 

Beatrice Didier sobre o diário (Le jounal intime), Maria do Carmo L. Figueiredo 

afirma que “[...] o diário pertence ao modo descontínuo, porque a memória não 
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desempenha nele o papel orgânico, organizador, se bem que pareça desejar o 

contínuo, prova clara da constância do temperamento e do eu” (FIGUEIREDO, 

2004, p. 309). 

Essa forma de escrita, que jorra a latência angustiante de um 

retornado, capaz de causar, em quem lê, a sensação de se estar sangrando 

junto com o narrador a dor de ser humano, de ter a vida destruída, seja pela 

guerra, por algum trauma similar, ou pelo simples fato de se estar vivendo uma 

vida flutuante e opaca, são elementos que aproximam, quase que de maneira 

simbiótica, leitor, narrador e autor. A esse respeito, temos nas palavras do 

próprio autor as seguintes afirmações sobre Memória de Elefante: 

 

O herói desse livro é um pouco como nós todos. Por dificuldade em 
encarar o sofrimento de frente – a solidão de frente – ele tenta 
arranjar toda uma série de subterfúgios, de mecanismo de fuga. 
Através de recordações, estar com outras mulheres, idas ao cassino, 
comer nos «snack-bares», onde a solidão é menos aparente do que 
nas mesas [...]. (ARNAUT, 2008, p. 10) 
 
– O seu primeiro romance, Memória de Elefante, é a história dessa 
separação. 
– Comecei a escrevê-lo enquanto vivíamos juntos, mas sim, depois 
separei-me. Estava a sofrer muito, mas, apesar de tudo, não queria 
voltar, não sei porquê. As minhas filhas eram muito pequeninas, ela 
pedia-me para voltar e eu, continuo sem entender porquê, recusei-me 
a voltar.  
[...] Fui um estúpido porque me separei, gostando dela, para viver só 
e deprimido e afectou-me mesmo na escrita, nesse momento não era 
capaz de escrever. Sim, Memória de Elefante é a história dessa 
separação e é um livro em que se advinha um grande sofrimento. 
(BLANCO, 2002, 57-58) 

 

Em Memória de Elefante, percebemos uma predominância que tende 

do privado –  assim como nas Cartas da guerra, por se tratar de uma narrativa 

intimista que expõe a crise espiritual, intelectual, conjugal do narrador, isto é, 

sua vida particular como um amontoado de experiências que tentam, por meio 

da escrita, buscar a si –, mas que se estende para o público, haja vista que, a 

partir do momento em que as agruras do narrador são expostas, estão 

inseridas dentro de um determinado contexto histórico, social e geográfico que 

contribui para a perturbação interna do sujeito que nos narra. Ao mesclar em 

seu romance a retrospecção de seu eu e o dos outros, autor e narrador tendem 

a apontar para um “diário” de uma determinada época, marcado por 

fragmentos, pedaços, peças desconexas, reflexos de toda uma geração que 
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compunha Portugal e mais especificamente Lisboa, retratada na obra após o 

Abril de 1974: 

 

Talvez que circular por Lisboa o dia inteiro atire as pessoas para uma 
espécie de epilepsia explosiva, talvez que esta cidade dê raiva e nojo 
a quem por obrigação a percorre em todos os sentidos, talvez que o 
próprio indivíduo seja a exaltação assassina em franjas e andemos 
por aqui, nós os comedidos, a fingir amabilidade que não temos. 
(ANTUNES, 2009, 110) 
 
Voltei da guerra em 1973 e, no ano seguinte, foi a Revolução dos 
Cravos, o 25 de Abril. Nesse momento toda a gente queria ser livre e 
não se sabia o que era a liberdade, nunca tinha havido. 
A liberdade passava pelo divórcio, pela separação e por tudo isso. A 
gente passou uma repressão e uma submissão atrozes para, de um 
dia para o outro, tudo ser permitido. (BLANCO, 2002, p. 61) 

 

Nos trechos acima – o primeiro refere-se à Memória de Elefante e o 

segundo à entrevista concedida por Lobo Antunes à Maria Luísa Blanco – as 

similiaridades  entre os fatos vivenciados pelo autor e relatados pelo narrador 

de Memória de Elefante são várias: ambos lutaram na Guerra de Angola, são 

médicos psiquiatras, divorciados, têm duas filhas, o desejo e a obsessão pela 

arte da escrita, bem como pela crítica literária. É notório que o autor fez uso de 

suas vivências autobiográficas, privadas, para, pelo viés da ficção, transmutar 

os fatos verídicos em poética ficcional, em uma história que tende, como afirma 

Wander Melo Miranda, em seu livro Corpos escritos (1992), a convidar o leitor 

a lê-la não apenas como uma ficção que remete a uma verdade de natureza 

humana, mas também como um espectro capaz de revelar um indivíduo que 

pode ser o autor. Isso ocorre devido a uma visão e escrita duplas, que estão 

inseridas dentro de um espaço no qual os dois gêneros, autobiografia e 

romance, “não são redutíveis a nenhuma das duas isoladamente, num jogo em 

que ficção e não ficção se interpenetram, não se restringindo, no conjunto de 

uma mesma obra, a territórios nitidamente demarcados” (MIRANDA, 1992, p. 

35). Esse protagonista com que nos deparamos em Memória de Elefante é a 

representação estética do autor enquanto retornado que está reescrevendo 

suas memórias, experiências, que se aproximam do eu de Cartas da guerra 

pela constante figuração da escrita, somadas à presença de inúmeras 

referências artísticas, literárias, cinematográficas, populares que compõem o 

romance tal como presenciamos no livro de cartas.  
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Além disso, é inegável a figuração do amor, pois, como afirma Diana 

Navas em Figurações da Escrita: a metaficção nos romances de António Lobo 

Antunes, a necessidade da escrita e a saudade da mulher “aparecem 

unificadas, como se ambas, de alguma forma, se tivessem tornado 

interdependentes, e a solidão quanto a uma resultasse na incapacidade quanto 

à outra” (NAVAS, 2013, p. 35-36). O sujeito que voltou de África está em 

Lisboa somente como corpo físico, pois é um narrador que a todo instante 

alterna entre primeira e terceira pessoa rememorando seu passado, as 

lembranças enquanto estava em combate, a vida que tinha antes da Guerra de 

Angola e a que não possui após ter voltado: “Porque será que continuamente 

me recordo do inferno, interrogou-se ele: por de lá não ter escapado ainda ou 

por o haver substituído por outra qualidade de tortura?” (ANTUNES, 2009, p. 

107-108). O narrador, inserido em situações cotidianas, passa horas 

fantasiando uma realidade perdida, cultivando a sua solidão de existir e o 

desejo de escrever: “Estava cá a magicar que escrever é um bocado fazer 

respiração artificial ao dicionário de Moraes, à gramática da 4ª classe e aos 

restantes jazigos de palavras defuntas, eu ora cheio ora vazio de oxigênio, 

aparvalhado de dúvidas” (ANTUNES, 200, p. 60). 

Destarte, podemos perceber que é por isso que, ao leitor comum, pode 

ser difícil dissociar a vida do autor à do narrador dos três romances iniciais, 

mas fácil de se ver representado por ele. Os fatos narrados passam por uma 

percepção individual, pela experiência pessoal, por uma singularidade, um filtro 

ocular para representar os sentimentos de uma geração, de um indivíduo 

comum inserido em um determinado contexto social que também é o do 

narrador. O romance é capaz de figurar os traços autobiográficos que acontece 

na vida do autor, mas que estão dentro de uma perspectiva poética-ficcional 

capaz de integrar traços sócio-culturais. As filhas, a dor do distanciamento da 

família após o divórcio retratadas na obra, por exemplo, podem representar os 

filhos de pais separados tanto no Portugal após 1974 quanto na 

contemporaneidade: 

 

Oculto pela arca frigorífica de gelados a ronronar sonolências de urso 
polar contra a montra de uma pastelaria, o psiquiatra, curvado, 
espiava o portão do colégio em atitude de pele-vermelha que 
aguarda, atrás do seu penedo, a chegada dos batedores brancos. 
[...] 



 

66 
 

Nisto avistou as filhas no meio de um grupo de meninas 
uniformizadas de saia de xadrez, os cabelos loiros e lisos da mais 
velha, os caracóis castanhos da mais nova, abrindo caminho uma 
atrás da outra na direcção da Teresa, e os seus intestinos, de repente 
demasiado grandes para o umbigo, incharam dos cogumelos da 
ternura. Apetecia-lhe correr para elas, segurar-lhes na mão e partirem 
os três, como no final do Grand Meaulnes, a caminho de gloriosas 
aventuras. O futuro em panavision estendia-se-lhe adiante, real e 
irreal como uma história de fadas atapetada pela voz de Paul Simon 
[...]. (ANTUNES, 2009, p. 89, 94-95) 

 

Ao observar as filhas de longe, autor-narrador-leitor tem a imagem de 

um ícone de um real e passado perdidos, um futuro anulado. O pai narrador, o 

pai homem-leitor-comum não estarão mais com as filhas, terão, assim como é 

a sua vida, pedaços, ínfimos momentos de uma possível alegria, quando com 

elas estiverem. Mas ele, o narrador e nós também, sabemos que não há mais 

futuro, visto que ele o renunciou ao abandonar a sua família. As filhas, 

prolongamento de si, são as imagens de um futuro esfumaçado, de uma vida 

que escorre por entre os dedos, tal como a areia, de maneira que o narrador 

precisa partir, deixar esposa e filhas antes que o último grão caia e ele consiga 

guardar, ao menos, a lembrança do que foi um dia, restando-lhe apenas o 

material da escrita, o último grão de esperança que poderá salvar-lhe da 

depressão: 

 

Tinha força: tinha mulher, tinha filhas, o projecto de escrever, coisas 
concretas, bóias de me aguentar à superfície. [...] E de repente, 
caralho, voltou-se-me a vida do avesso, eis-me barata de costas a 
espernear, sem apoios. [...] É como se eu só pudesse amá-la longe 
dela com tanta vontade, catano, de amar de perto, corpo a corpo, 
conforme desde que nos conhecemos o nosso combate tem sido. 
(ANTUNES, 2009, p. 62) 

 

E será somente à distância daqueles que ama, que veremos esse 

narrador, espectador de sua própria vida, perpassando pelos próximos dois 

romances. A dor, quando não é capaz de unir, separa, tal como separou os 

jovens protagonistas de Deste viver aqui neste papel descripto: cartas da 

guerra e Memória de Elefante. Enquanto no primeiro tínhamos a mulher amada 

presente como símbolo da vida, do preenchimento de uma solidão pungente; 

no segundo, ela é representada como a imagem esmaecida da felicidade 

impossível de ser alcançada, o olhar que ficou para trás ao descer as escadas. 

Esse narrador precisa partir para lutar em outra guerra, a que está em sua 
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memória, a fim de entender, (re)aprender o caminho para si e que poderá levá-

lo ao outro, mas sem chamar por ninguém “porque (sabia-o) há travessias que 

só se podem efectuar sozinho, sem ajudas, ainda que correndo riscos de ir a 

pique numa dessas madrugadas de insónia que nos tornam Pedro e Inês em 

cripta de Alcobaça [...]” (ANTUNES, 2009, p. 123). 

A guerra para a qual o protagonista agora parte, como acima dissemos, 

é com e nas suas mémórias na obra Os Cus de Judas (2010). Elas serão a 

representação metonímica da sociedade portuguesa pós-revolução e nos 

apresentarão o íntimo caótico de um ex-combatente na Guerra de Angola, que 

faz uso de músicas, quadros, filmes, personalidades consagradas para 

(re)construir, por meio da escrita, o diário coletivo de uma geração e, ao 

mesmo tempo, criar um antídoto para sobreviver à inexorabilidade do tempo, 

das mortes que presenciou, ao desenraizamento que o leva a não pertencer a 

ninguém e a lugar algum, ao ressequir dos sentimentos das coisas que o 

rodeiam.  

A esse respeito, Diana Navas (2013, p. 63) nos dirá que os três 

romances iniciais de Lobo Antunes, apesar de aparentemente retratarem a vida 

de um simples psiquiatra, representarão os anseios e esperanças de toda uma 

sociedade que estava envolvida direta ou indiretamente com a guerra colonial, 

mas a qual se desejava esquecer como um meio de sufocar as dores e 

traumas ocasionados. Porém, vemos que, ao tentar silenciar a guerra e suas 

consequências, há um efeito contrário que faz com que elas continuem a gritar, 

a ressoar na mente daqueles que dela participaram. A única saída encontrada 

pelo narrador das obras é a escrita, que parece ser uma forma de purgação, ao 

mesmo tempo em que se torna um meio de perpetuação de uma experiência 

da história portuguesa que não pode ser apagada. 

Essa tentativa de perpetuação da história portuguesa na guerra é 

representada claramente nesse segundo romance de António Lobo Antunes. 

Nele, como já descrito no capítulo anterior, temos a voz de um eu melancólico, 

prolongamento das obras Cartas da guerra e Memória de Elefante, que no 

decorrer de uma noite triste, banhada a uísque, rememorações, angústia, 

sensações e solidão existencial, compartilha, com uma mulher que encontra 

num bar, o caótico cenário da Guerra de África, sua frustração e pessimismo 

diante da sociedade da qual faz parte. Por meio da memória, o narrador 
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denuncia as atrocidades que foi obrigado a presenciar nos campos de batalha 

e que lhe deixou marcas impossíveis de serem apagadas. Marcas que levam o 

narrador a se questionar se ainda está vivo e denuncia o regime ditatorial que 

silenciava os combatentes mesmo após terem voltado da guerra: 

 

Se a revolução acabou, percebe, e em certo sentido acabou de facto, 
é porque os mortos de África, de boca cheia de terra, não podem 
protestar, e hora a hora a direita vai nos matando de novo, e nós, os 
sobreviventes, continuamos tão duvidosos de estar vivos que temos 
receio de, através da impossibilidade de um movimento qualquer, nos 
apercebermos de que não existe carne nos nossos gestos nem som 
nas palavras que dizemos, nos apercebermos que estamos mortos 
como eles, acomodados nas urnas de chumbo que o capelão benzia 
e de que se escapava, apesar da solda, um odor grosso de estrume, 
uma do cabo Pereira, uma do Carpinteiro, uma do Macaco, que uma 
mina assassinou a cinquenta metros de mim, o saco de areia 
esmagou-lhe as costelas contra o volante no carro tombado de lado, 
quis fazer massagem cardíaca e o peito era mole e sem ossos e 
estalava, as palmas premiam uma pasta confusa, bastou um estrondo 
para tornar o Macaco um fantoche de serradura e de pano, o capitão 
sumiu-se no casinhoto da messe e voltou com mais uísque no copo. 
(ANTUNES, 2010, p. 59 – grifos nossos) 

 

No trecho acima, temos o relato do narrador que tenta nos transmitir, 

por meio do resgate da memória, a sensação de impotência, desespero e 

estarrecimento do sujeito que se encontrava na guerra. A presença da 

sinestesia em “[...] um odor grosso de estrume, uma do cabo Pereira, uma do 

Carpinteiro, uma do Macaco, que uma mina assassinou a cinquenta metros de 

mim [...]” traz à superfície a lembrança de um passado cruel, no qual os 

combatentes, assim como o protagonista, eram tratados metaforicamente como 

“fantoches de serradura e de pano” e que precisavam ser ignorados até mesmo 

pelos seus superiores, que viam na bebida o refúgio à indiferença da morte, 

uma moda adotada pelos oficiais da época e que também nos é contada em 

uma carta datada de 27 de julho de 1971 pelo sujeito de Deste viver aqui neste 

papel descripto: “A nova moda dos oficiais daqui é a bebida. A tensão é tão 

grande que se tem de libertar por qualquer lado. [...] Como não gosto de beber, 

vou assistindo a isto melancolicamente” (ANTUNES, 2005, p. 254). A bebida 

trazia o entorpecimento básico para transformar os soldados em máquinas 

possuídas por uma alegria ficctícia, mas necessária ao soterramento da 

angústia insuportável de estarem com os olhos abertos, a fim de evitar a 
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própria morte física, visto suas almas já se encontrarem mortas, como afirmado 

pelo narrador no excerto acima. 

Nessa obra de Lobo Antunes, que também é narrada por um médico 

psiquiatra como Memória de Elefante e retrata os obstáculos e os anseios em 

torno da escrita: “eu masturbava-me no quarto sob a fotografia colorida da 

equipa do Benfica, na esperança de vir a ser um dia o Águas da literatura [...]” 

(ANTUNES, 2010, p. 45), temos em seus vinte e três capítulos, nomeados 

cada um pela letra inicial do alfabeto português, o retrato de uma história vivida 

por muitos, mas que, possivelmente, era conhecida por poucos devido ao 

inerente silenciamento que as guerras tendem a causar em seus combatentes. 

E tal como o narrador desse romance, o autor António Lobo Antunes também 

serviu como militar na mesma guerra retratada em sua obra e nos diz em 

entrevista à Maria Luísa Blanco (2002, p. 58) que, após terem voltado do 

combate e a consequente Revolução de 1974, as pessoas pareciam estar 

vivendo uma certa amnésia coletiva. A guerra era, assim, tratada como algo 

que jamais existiu, talvez como uma forma de não recordar o sofrimento, as 

perdas e a repressão dos que foram para Angola e a experienciaram. 

O que percebemos na obra é a tentativa de denunciar o que foi 

silenciado, de descrever, pelo viés da ficção, o contexto ditatorial e as 

repressões de um governo que só trazia insatisfações e angústias à população. 

Presenciamos um sujeito que está em crise e tenta assimilar tudo o que 

ocorreu com ele na Guerra de Angola – num lugar considerado o fim do mundo 

ou os cus de Judas –, o motivo pelo qual foi obrigado a matar pessoas 

inocentes e como foi perdendo a sua própria inocência, sendo obrigado a viver 

em lugares precários e rodeados de emboscadas:  

 

No cu de Judas, oculto por uma farda de camuflado que me fornecia 
a aparência equívoca de um camaleão desiludido, adiava a minha 
partida para Estocolmo a bordo de um barco de papel impresso, para 
viajar de helicóptero, de balões de plasma entre os joelhos, a recolher 
da mata os feridos das emboscadas, que sobreviventes estupefactos 
erguiam à maneira dos corpos brandidos dos náufragos. (ANTUNES, 
2010, p. 45) 
 
O suor dos corpos, gordo e sumarento, possuía textura diversa das 
tristes gotas arrepiadas que me desciam a espinha, e sentia-me 
melancolicamente herdeiro de um velho país desajeitado e 
agonizante, de uma Europa repleta de furúnculos de palácios e 
pedras da bexiga de catedrais doentes, confrontado com um povo 
cuja inesgotável vitalidade eu entrevira já, anos antes, no trompete 
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solar de Louis Armstrong, expulsando a neurastenia e o azedume 
com a musculosa alegria do seu canto. A essa hora, na minha cidade 
castrada pela polícia e a censura, as pessoas coagulavam-se de frio 
nas paragens dos autocarros, a soprarem adiante da boca o vapor de 
água dos balões das legendas de uma história de quadrinhos que o 
Governo proibia. (ANTUNES, 2010, p. 47 – grifos nossos) 

 

Por isso acreditamos que, em Os Cus de Judas, temos a 

predominância de fatos públicos, vividos por muitos militares, inclusive pelo 

autor, mas que, ao mesmo tempo, são privados, pois carregam a singularidade, 

o olhar próprio do mesmo narrador das últimas duas obras que temos 

retratado. A esse respeito, Maria Alzira Seixo (2002) assegurará que os 

narradores das obras antunianas, e percebemos que mais especificamente 

deste romance que estamos a tratar, assumem inquietações, desesperos, 

sentimentos de revolta, que tendem a fazer com que estabeleçamos relações 

com a imagem empírica que o autor apresenta enquanto pessoa, mas que, aos 

poucos, tendem a tornarem-se características inerentes aos protagonistas e a 

transmutar sutilmente do biográfico para a ficção, e daí para a análise social 

que perpassa a reflexão sobre nossa contemporaneidade. E acrescenta ainda 

que: 

 

a questão autobiográfica, que mudou sensivelmente de 
circunstâncias e acontecimentos para uma elaboração das 
polaridades subjectivas em acerto ou desacerto, vá sempre 
interessando o leitor, e permanecendo relevante o problema que 
levanta. Mas, ao contrário de Proust, não é aqui a existência própria 
que é transmutada (em sentidos diversos) em ficção romanesca, [...] 
é o próprio romance que apresenta faces (e falhas) ficcionais que um 
discurso do eu pode corporalmente, familiarmente, e ainda 
profissionalmente, representar. (SEIXO, 2002, p. 488) 

 

Esse narrador, que narra sobre si, busca, por meio das memórias, das 

cicatrizes que não fecharam, entender sua realidade e no que se tornou. Ao 

longo da história, por meio de suas ações e descrições, vai nos revelando o 

mundo taciturno e vazio do qual faz parte. A sua relação com o meio em que 

está inserido é relatada de forma esparsa e confusa, como se estivesse em 

uma atmosfera onírica, na qual guerra, solidão e amor o envolvessem, fazendo 

com que sua narrativa flutue do espaço caótico dos campos de batalha para os 

momentos em que imaginava e descrevia os desejos sexuais por sua esposa. 

Desejos esses que nos trazem imediatamente à memória o narrador de Cartas 
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da guerra, quando (des)escrevia à sua amada as vontades que tinha enquanto 

marido, homem privado das relações com sua mulher:  

 

cheguei, vou subir a escada, a arrastar a mala atrás de mim, abrir a 
porta, entrar, dissolver-me nos teus braços há tanto tempo sós, ver 
nascer a manhã na janela estreita do tecto, ao teu lado, assistir à 
chegada de anjo do padeiro, vou tocar na tua pele, as tuas pernas, o 
intervalo macio e tenro e côncavo das coxas, o espaço claro que 
separa os seios [...], vou entrar em ti devagar até ao fundo, apoiado 
nos braços estendidos para assistir à alegria gritada do orgasmo [...]. 
(ANTUNES, 2010, p. 85) 
 
[...] como gostaria de voltar depressa para poder ver-te, tocar-te, 
falar-te, meter a minha chave na fechadura do teu corpo, a língua na 
tua boca, a apertar-te o peito com as mãos, morder-te o pescoço, 
voar, lembro-me de pormenores absurdos, do sinal do peito do teu 
pé, do teu dente de ouro, do canal da tua nuca, e gosto 
absurdamente de todos: minha senhora, eu amo-a. (ANTUNES, 
2005, p. 20) 

 

Nos excertos acima, o primeiro do romance Os Cus de Judas e o 

segundo de Cartas da guerra, temos a representação de um sentimento de 

desejo e ao mesmo tempo de nostalgia, um excesso de memórias que se 

aproximam, por semelhança de discurso, em certas construções usadas por 

ambos os narradores das obras citadas. Esse narrador de Os Cus de Judas, 

longe de seu país e de todos que ama, vê-se preso e, a todo instante, vivencia 

o medo da volta, pois não retornou. Ele ainda está nos campos de batalha, 

mas, agora, de sua memória, atormentado pela formação desse “eu” que ele 

carrega, um ser amargurado, cheio de cicatrizes que precisa passar pela 

penosa (re)aprendizagem da vida.  

A esse respeito, Lobo Antunes nos diz sobre sua obra, em entrevista, 

que a experiência da guerra tornou-se decisiva para os que dela participaram 

sob vários aspectos: “Primeiro porque provocou um corte na nossa vida, que 

deixou cicatrizes que, muitas delas, não sararam. [...] permitiu, como eu digo na 

«Memória», a aprendizagem da morte e do sofrimento [...]” (ARNAUT, 2008, 

p.25). Além dessa aprendizagem, ele nos conta, na mesma entrevista, que 

também foi possível “uma grande viragem interior, que se produziu com muitas 

dúvidas, muitas hesitações, muitos sobressaltos, muitos regressos atrás, como 

eu digo n[‘«Os] Cus de Judas»” (ARNAUT, 2008, p. 20). São esses regressos 

que vemos Lobo Antunes realizar por meio do narrador da obra supracitada. E 

nesse jogo entre fatos verídicos e ficcionais, há a proposta de se jogar um 



 

72 
 

outro jogo, como afirma Arfuch, em que não ocorre a renúncia por completo da 

identificação do autor, mas a transtorna, com a intenção de “dissolver a própria 

ideia de autobiografia, diluir seus umbrais, apostar no equívoco, na confusão 

identitária ou indicial” (ARFUCH, 2010, p. 127). 

O narrador de Os Cus de Judas, por meio de seus monólogos que, em 

alguns momentos, são dirigidos à uma mulher em um bar, narra não somente o 

problema da descrença na civilização, mas a descrença em si mesmo, de seus 

valores, e na vida que agora ele possui após Angola. Esse sujeito, que foi 

reduzido a um animal, para garantir sua sobrevivência: “[...] a guerra tornou-nos 

em bichos, percebe, bichos cruéis e estúpidos ensinados a matar, [...] o 

mundo-que-o-português-criou são estes luchazes côncavos de fome que não 

nos entendem a língua [...]” (ANTUNES, 2010, p. 123), e que já nas Cartas da 

guerra demonstrava o receio de retornar e readaptar-se – “Difícil deve ser 

readaptar-me a uma vida normal...” (ANTUNES, 2005, p. 218), volta e se vê 

inerte, sem dignidade, impotente ou hemiplégico, como menciona na citação 

abaixo: 

 

Ocorria-me que quando a notícia da alta chegasse pelo rádio ser-nos-
ia necessária uma penosa reaprendizagem da vida, à maneira dos 
hemiplégicos que exercitam o esparguete difícil dos membros em 
aparelhos e piscinas, e que talvez permanecêssemos para sempre 
incapazes de andar, reduzidos à cadeira de rodas de uma resignação 
paralítica, a observar a simplicidade do quotidiano como o Chaplin 
dos Tempos Modernos as máquinas pavorosas que implacavelmente 
o trituram [...]. (ANTUNES, 2010, p. 50) 

 

Dessa forma, o segundo romance de Lobo Antunes pode ser 

considerado a expressão de uma época, de uma geração de portugueses que 

representa uma narrativa comum de identidade, revelando uma qualidade 

coletiva, mas impressa com uma marca pessoal. E será esse mesmo narrador, 

esse mesmo sujeito que não consegue se readequar à sociedade, um médico 

que se vê divorciado, traumatizado e ferido profundamente por cicatrizes 

inapagáveis, que assumirá, quando finaliza seus trabalhos em África, o posto 

de médico psiquiatra no Hospital Miguel Bombarda. Ele que em suas cartas já 

dizia à esposa que ao voltar iria se dedicar à psiquiatria, caso a profissão de 

escritor não desse certo: “Se continuar a produzir merdas como até aqui 

passarei a dedicar-me à psiquiatria em tempo integral, em vez de andar  a 
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perder as esperanças pelas aventuras do espírito” (ANTUNES, 2005, p. 157), 

dará continuidade à sua história na obra Conhecimento do Inferno, romance 

que “fecha” o Ciclo de Aprendizagem. Essa aprendizagem, podemos dizer, 

pode ser encarada tanto como aprendizagem de sobrevivência, como a de 

viver a vida enquanto retornado, ou mesmo de aprendizagem como escritor, 

que continuamente está a devanear e a encher suas páginas de incertezas 

quanto à atividade da escrita e à condição de ser humano: 

 

Sou médico sou médico sou médico, tenho trinta anos, uma filha, 
cheguei da guerra, comprei um automóvel barato há dois meses, 
escrevo poemas e romances que não publico nunca, dói-me um siso 
de cima e vou ser psiquiatra, entender as pessoas, perceber o seu 
desespero e a sua angústia, tranquilizá-las com o meu sorriso 
competente de sacerdote laico manejando as hóstias das pastilhas 
em eucaristias químicas [...]. (ANTUNES, 2006, p. 45) 

 

Em Conhecimento do Inferno, temos novamente um narrador solitário, 

médico psiquiatra que está viajando durante parte da tarde e noite da Balaia 

para a casa de seu pai em Lisboa. Mas essa viagem não é somente pelos 

territórios de Portugal, e sim, mais uma vez, para dentro de si, rememorando 

novamente a história da Guerra de Angola e suas consequências indeléveis e 

também questionando-se sobre sua função, sobre o papel dos psiquiatras 

como médicos que, na sua opinião, são formados de afetos de plásticos, 

“porque nos médicos quase só o horror é genuíno, o horror e o pânico do 

sofrimento, da amargura, da morte.” (ANTUNES, 2006, p. 35). A todo 

momento, temos as histórias dos doentes internados no Hospital Miguel 

Bombarda se entrecruzando com a guerra experienciada pelo narrador. É 

como se o hospital e seus doentes fossem a representação do que restou de 

uma sociedade em que tudo é fingimento, inclusive a sanidade. 

Nesse romance, assim como nos outros dois primeiros, Lobo Antunes 

mescla discurso histórico com sua experiência pessoal como alferes e como 

médico psiquiatra, em um texto ficcional densamente poético, carregado de 

metáforas para tecer duras críticas a um sistema hospitalar cruel e desumano, 

não deixando para trás os temas da escrita, da falta de amor na família, na 

guerra e no casamento. E, por meio das palavras, vemos a materialização de 

um narrador que vai migrando, de um livro para o outro, sempre alternando 

entre dois espaços, o interno e o externo, que o consomem e tornam-no cada 
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vez mais angustiado e indignado com sua pátria, sua profissão e consigo 

mesmo, de maneira que as temáticas dos três romances vão se cruzando com 

a obra Deste viver aqui neste papel descripto: cartas da guerra, 

interconectando-se, quase a tornarem-se uma só obra. Em uma de suas 

entrevistas, o autor afirma a respeito dos temas tratados que: 

 

Nos três primeiros havia três temas que me interessava tratar. Era  o 
tema da guerra de África, vivido por mim de uma maneira muito forte. 
Era o tema do hospital psiquiátrico como universo concentracionário 
[...]. O que estava na minha cabeça era a ideia de que o hospital 
psiquiátrico servisse de exemplo de uma realidade esquizofrenizante, 
no sentido de não haver espaço para uma quantidade maior de 
sentimentos e emoções, etc. O terceiro tema era, não o amor, mas a 
incapacidade de amar, a solidão. No fundo, eram estes três temas 
que me interessavam. A partir daqui, tinha a intenção de que em cada 
um desses livros houvesse um tema que fosse mais destacado, para 
ser como que um leit motiv que levasse as pessoas a situarem-se. 
(ARNAUT, 2008, p. 43) 

 

Assim, enquanto no primeiro romance tínhamos um narrador que, por 

meio de conversas, buscava um sentido para si e refletia sobre a ausência de 

amor; no segundo, tentava aliar seus fragmentos de memória às ações do 

presente dentro de uma espécie de monólogo dialogal; no terceiro romance 

temos um sujeito que viaja ao mesmo tempo pelas estradas de Portugual e por 

suas reflexões, assumindo um discurso monologal. Ele agora empreende uma 

viagem de automóvel solitária na qual as imagens da guerra, as mortes, os 

feridos, emboscadas, misturam-se ao ambiente esquizofenizante do Hospital 

Miguel Bombarda. Durante seus doze capítulos, o narrador retrata uma 

problemática que vai além de si, que perpassa pela relação com os outros, 

elencando questões cujo foco maior é o ambiente profisisonal, a dificuldade em 

lidar com o sofrimento, a morte, as dores do outro: 

 

Os psiquiatras são malucos sem graça, repetiu ele, palhaços ricos 
tiranizando os palhaços pobres dos pacientes com bofetadas de 
psicoterapias e pastilhas, palhaços ricos enfarinhados do orgulho tolo 
dos polícias, do orgulho sem generosidade nem nobreza dos polícias, 
dos donos das cabeças alheias, dos etiquetadores dos sentimentos 
dos outros: [...] classificam, rotulam, vasculham, remexem, não 
entendem [...]. O inferno, pensou, são os tratados de Psiquiatria, o 
inferno é a invenção da loucura pelos médicos, o inferno é esta 
estupidez de comprimidos, esta incapacidade de amar, esta ausência 
de esperança [...]. (ANTUNES, 2006, p. 52) 
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No trecho acima, deparamo-nos com o narrador dando-nos a imagem 

do inferno como o resultado das ações daqueles que, por juramento, deveriam 

salvar os outros de suas guerras internas, seus medos mais profundos, mas 

que, por hipocrisia, escondem-se por trás dos tratados, manuais psiquiátricos, 

a fim de decidirem, tal como o governo decidiu a vida de muitos jovens ao 

enviá-los para a guerra, a vida de homens comuns. Homens esses que 

precisam de afeto, de esperança, mas que, assim como o médico, encontram-

se rodeados por “policiais”, médicos alheios à caridade, às doenças, à morte de 

homens simples, como também acontecia na guerra. 

Nessa terceira obra antuniana, diferentemente de Memória de Elefante 

que ao lermos parecíamos sangrar com o narrador, e de Os Cus de Judas que 

nos trazia a imagem de uma chuva de cinzas que encobria toda a cidade e 

seus habitantes, em Conhecimento do Inferno, durante a leitura, temos a 

impressão de estarmos ouvindo os gritos dos aflitos, dos considerados loucos, 

do autor que se coloca, dá seu nome real ao seu personagem ficcional, para 

nos mostrar que ele, além de médico, é também paciente. Mais um sujeito 

jovem que foi se tornando atormentado pelo horror da guerra: “Libertar-me ei 

algum dia desta angústia? Chego a pensar que não, que sairei daqui para um 

hospital psiquiátrico – como doente” (ANTUNES, 2005, p. 423). O sujeito da 

enunciação desse romance, como poderemos ver no trecho abaixo, está em 

uma sessão de análise coletiva, mas esconde o que pensa, deixando somente 

a quem o lê saber o que se passa em sua mente, dando-nos a ideia de uma 

cumplicidade ficcional, fazendo com que o real pareça ficcional e o ficcional 

pareça real. Tal fato não diverge do trabalho de um psiquiatra, que tende a 

categorizar, tachar como imaginário, o que, para um paciente, é a sua 

realidade. E nesse jogo entre realidade e ficção, o jogo feito com o nome 

próprio “é possível que pretenda conduzir o autor ao nível anónimo e 

massificado das suas personagens comuns, que podem chamar-se Antunes, 

ou António, como ele...” (SEIXO, 2002, p. 490). Vejamos, no exemplo a seguir, 

como o autor joga com seu nome: 

 

O psiquiatra varreu as considerações dos discípulos com as costas 
da mão e sorriu: [...] 

– O António não quer dizer o que está a sentir? 
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Os chinelos de lona apertavam-me os pés, os testículos comichavam. 
Alguém me roubara a roupa, os atacadores, o cinto. A costura do 
pijama doía-me nos rins. 

– Sou médico – informei num murmúrio. – Sou médico aqui. 

Trabalhámos juntos, participámos juntos em reuniões comunitárias, 
herdei doentes teus. 

– Actividade delirante actividade delirante actividade delirante – 

grasnou o cachimbo num júbilo insuportável. 
[...] 

– Introjecta por incapacidade de competir. Este homem é uma 

personalidade oral. 

– Oral ou não vamos dobrar-lhe a dose – resolveu o psiquiatra 

premindo a campainha. 

– Sou médico, estou inscrito na Ordem, pago as quotas – [...] os 

remédios do hospital capam um exército inteiro, transformam as 
pessoas em tristes bois castrados e pacientes, mugindo na cerca a 
sua mágua mansa [...] Não quero ser boi, não quero ser legume, não 
quero deitar-me lá fora ao sol como os cadáveres dos desatres 
alinhados nos carris. (ANTUNES, 2006, p. 122-123 – grifos nossos) 

 

O narrador presente neste excerto assume uma confusão de 

personalidade, colocando-se ora como médico, ora como paciente, criando 

uma composição fictícia proposital, misturando a realidade vivida pelos 

pacientes dos hospitais psiquiátricos com a dos médicos que lá trabalham. 

Essa mescla de crítica social e alucinação, principalmente vinda de um médico 

também psiquiatra, cujo nome e profissão são os mesmos do autor empírico, 

elenca o recurso de um traço biográfico, bem como torna o texto não apenas 

um símbolo de real, mas como possibilidade de sentido,  a qual vai conduzir à 

“colocação do outro no lugar do mesmo [...] e a uma radical questionação da 

identidade. Porque nada afinal autoriza o leitor a reconhecer [...] o material bio-

grafado, que permanecerá na hesitação fictiva” (SEIXO, 2002, 497), de modo 

que é somente pela ficção, pela linguagem, que a realidade pode ser 

representada, gerando um espaço conveniente à reflexão. 

O homem que vemos vociferar as barbaridades e carnificinas 

cometidas na guerra, as quais ao mesmo tempo, cruzam-se com a loucura dos 

muitos soldados que de lá voltaram, e foram atirados em hospitais com a 

intenção de serem escondidos da sociedade para evitar o desconforto à 

população, é o jovem que, em suas cartas, despedia-se mentalmente de si, 

que devido ao isolamento, ao cárcere de uma vida humana, já se considerava 

louco, e via a insanidade se alastrar por entre os soldados: “De resto a 

demência alastra por estas paragens. [...] Todas as noites, ao apagar a luz, 

despeço mentalmente de mim mesmo, perguntando-me se será hoje o ataque” 
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(ANTUNES, 2005, p. 177). Nesse terceiro romance, o sujeito da enunciação vê, 

no narrar, uma forma de denunciar a problemática pós-colonial. É pelo seu 

olhar singular, como em Os Cus de Judas, que temos um testemunho de si 

mesmo, testemunho dos bastidores, do lado privado de uma medicina e do 

enclausuramento do outro que quer vir a público denunciar o inferno das 

guerras, de uma coletividade que está privada da fala e que tem medo de, ao 

não cumprir as ordens de um regime ditatorial, ser tachada como reacionária e 

insana.  

É por isso que o narrador, protagonista e anti-herói elege sua pátria e 

profissão como assunto principal da narração, a fim de, durante uma viagem à 

casa paterna e na tentativa de saber quem é, trazer a público a história privada 

vivida por um indivíduo social, uma história que também é experiênciada por 

muitos, mas silenciada e não relatada pela maioria. A esse respeito, Arfuch nos 

afirmará que o privado: 

 

parece conter o íntimo, mas oferece um espaço menos restrito, mais 
suscetível de ser compartilhado, uma espécie de antessala ou 
reservado povoado por alguns outros. Finalmente, o biográfico 
compreenderia ambos os espaços, modulados no arco das estações 
obrigatórias da vida, incluindo, além disso, a vida pública. Mas essa 
viagem com escalas em direção ao coração da interioridade é só uma 
ilusão: a cada passo, os termos se interceptam e se transtornam, o 
mais íntimo pede para ser falado ou cede à confidência, o privado se 
transforma em acérrimo segredo, o público se torna privado e vice-
versa [...]. (ARFUCH, 2010, p. 133) 

 

Percebemos o universo em preto e branco, experienciado pelo autor 

enquanto esteve em Angola e depois exercendo a psiquiatria, sendo narrado 

por um sujeito que agora vê homens voláteis, castrados por remédios, 

caminhando pelos pátios do hospital psiquiátrico. São os mesmos homens que, 

tanto nas cartas como nesse romance, ambos os narradores elogiam a 

coragem e altividade, mas que foram enganados pelo regime ditatorial a irem 

lutar em uma guerra sem motivo, cujo único beneficiado seria o governo de 

Portugal:  

 

eram homens corajosos e altivos enganados por uma propaganda 
perversa, pelas garantias cruéis, pelas promessas mentirosas do 
regime, e eu costumava conversar com eles, à tarde, nas suas casas 
de adobe, acocorados num tronco, olhando a mancha branca do 
quartel no alto [...]. (ANTUNES, 2006, p. 18) 
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Quero que saibam que estes rapazes são formidáveis de dedicação e 
de coragem. [...] O ambiente é óptimo por causa deles, do seu 
espírito de sacrifício e da sua coragem, e eu não posso senão tentar 
imitá-los o melhor que sei. (ANTUNES, 2005, p. 97) 

 

Esse mesmo narrador que tentava se identificar com os soldados, 

desenvolver o espírito de sacrifício que seu país exigia dele, agora vê-se sem 

identidade, sozinho, divorciado e que viaja à casa paterna para tentar encontrar 

a si, após destilar seu veneno e angústias experienciadas tanto na guerra 

quanto no hospital, nas páginas de Conhecimento do Inferno. Ele, assim como 

nas obras anteriores, não conseguiu ser o herói de sua pátria, nem o de sua 

família e muito menos o de si mesmo. Ao se deitar, sob a luz dos olhos de seu 

pai, vê, moldurado nas paredes, as mortes de homens e mulheres anônimos 

que “cruzam os séculos para nos fitarem, das suas pesadas molduras de talha, 

com uma altiva indiferença intemporal e triste, e me puxar o lençol, para cima 

da cabeça, como um sudário” (ANTUNES, 2006, p. 246). Somente a 

rememoração das mortes, dos traumas e, posteriormente, da sua própria morte 

simbólica, podem expressar a incompreensibilidade da barbárie de uma guerra 

que o acompanhou durante toda a viagem, a vida, até se “findar” em seu sono.  

A única coisa que o “eu”, tanto dos romances quanto do livro de cartas, 

pode nos deixar é o esquartejamento de sua alma representada nas palavras, 

na literatura “como experiência de grito e de testemunha de uma sensibilidade 

subjetiva à beira do abismo, mas que luta contra o inferno da alienação” 

(D’ANGELO, 2014, 25), da alienção de todos nós, seres enclausurados nos 

infernos de nossas almas. 

Destarte ao que foi exposto, é notório que em Lobo Antunes o que 

presenciamos é essa ilusão de uma escrita autobiográfica ou autoficcional. À 

medida que o autor faz declarações a respeito de sua própria obra, tende a 

causar no leitor menos experiente uma interpelação a respeito da ficcionalidade 

do texto, podendo lê-lo como autobiográfico. Essa interpelação inicial motivada 

pelas entrevistas que o autor confere sobre suas experiências na guerra, na 

infância, dentro do meio familiar, além da separação da esposa e o 

consequente distanciamento das filhas, são elementos que fazem a história – 

individual, de um eu empírico que escreve, a priori, do seu ponto de vista 

singular – transformar-se, quando romanceada, em uma narrativa de e para um 
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público composto de sujeitos comuns que leem, na história narrada, a sua 

própria.  

Esse narrador-autor cria uma voz cheia de tensões, que verte fatos 

testemunhais envoltos de devaneios, um vai e vem entre os planos do passado 

e presente, que não tornam a obra nem autobiografia, nem simples relato de 

testemunho. Mas uma narrativa que tende, pela experiência pessoal do autor, a 

jogar com fatos verídicos inseridos em um contexto histórico-social, criando 

uma obra ficcional carregada de poeticidade, pois “escrever é também tornar-

se outra coisa que não escritor” (DELEUZE, 1997, p. 16). Escrever é não falar 

disso, é estar preocupado com outra coisa, talvez em nos chocar, nos 

escandalizar, nos recriar por meio das palavras e pelo olhar único de quem 

vivenciou os fatos verdadeiros, a realidade criada dentro do texto.  
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CAPÍTULO 3 

 

O DESNUDAMENTO DA ESCRITA DE SI 

 

Ao olharem-me pensam 
- O que a vida fez dele 
sem acrescentar, ao lerem os meus livros 
- Olha o que ele fez da vida 
não dando conta que me dissolvo fisicamente 
naquilo que escrevo e que nenhum chapéu me 
serve dado que a forma da minha cabeça se 
modifica consoante as ideias que tenho. O meu 
aspecto ou a minha vida não deveriam 
interessar fosse quem fosse: existir é para mim 
uma segunda profissão de que tento evadir-me 
procurando continuamente a chave debaixo 
dos capachos [...]. (LOBO ANTUNES) 

 

3.1 As figurações da escrita em Deste viver aqui neste papel descripto: 

cartas da guerra e no Ciclo de Aprendizagem 

 

António Lobo Antunes é um escritor dotado de um estilo de narrativa 

peculiar, que busca, a cada obra, se reiventar. Quando falamos dele, ou 

melhor, de suas obras, precisamos ter ciência de que estamos diante de um 

autor que vem publicando praticamente um livro por ano, desde sua primeira 

obra, em 1979, até o presente momento, e que tem como meta algo que o 

próprio autor já mencionou em entrevista ser impossível, mas que ele tenta em 

todas as suas obras, a árdua tarefa de transformar a arte do romance:  

 

O que pretendo é transformar a arte do romance, a história é o menos 
importante, é um veículo de que me sirvo, o importante é transformar 
essa arte e há mil maneiras de o fazer, mas cada um tem de 
encontrar a sua.  
A intriga não me interessa, o que queria não é tanto que me lessem, 
mas que vivessem o livro. 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. (BLANCO, 2002, p. 125) 

 

Quando um autor exibe tamanha ambição perante a arte de sua 

escrita, é preciso analisarmos suas tessituras narrativas com enorme cuidado, 

a fim de encontrarmos o que de diferente António Lobo Antunes pode nos 

proporcionar em seus textos. O que nos fica evidente é que, nas quatro obras 

de que estamos a tratar nesse estudo, ainda em forma de balbucio, há um 



 

81 
 

objetivo claro do autor: problematizar a realidade ficcional com a inserção de 

comentários acerca do próprio processo de produção e recepção da obra 

literária. A esse estilo de escrita, que se torna mais complexo em obras 

posteriores, como é o caso de Manual dos Inquisidores (1996) e Não Entres 

Tão Depressa Nessa Noite Escura (2000), Patrícia Waugh denomina 

metaficção: “Metafiction is a term given to fictional writing which self-

consciously and systematically draws attention to its status as an artefact in 

order to pose questions about the relationship between fiction and reality” 

(WAUGH, 1993, p. 2 – grifos do autor)1. 

Ainda que não almejemos a análise desses romances, é válido comentá-

los como exemplo de um trabalho profícuo e inovador do autor em sua escrita, 

pois são advindos de um projeto que teve início já nas primeiras obras de Lobo 

Antunes. Conforme Waugh (1993) e Gustavo Bernardo (2010), a metaficção 

não é algo novo, pois ela existe desde Dom Quixote. Segundo Bernardo (2010, 

p. 40), há quatrocentos anos que o personagem “Dom Quixote já criticava o 

narrador das histórias de Dom Quixote. A metaficção não pode ser, portanto, 

uma invenção da literatura americana”. No entanto, ela se faz bastante 

presente na literatura contemporânea, colocando em xeque os limites entre o 

real e o ficcional. 

Ao lermos as obras que compõem nossa pesquisa, é notório que a 

proposta de Lobo Antunes não é a de apresentar uma escrita recheada de 

histórias de serenidade e apaziguamento, ou de uma fotografia de nossa 

realidade a fim de descansarmos nas malhas de sua tessitura narrativa: “O que 

me interessa não é tentar explicar porque é que fulano fez isto ou aquilo, mas 

antes criar atmosferas” (ARNAUT, 2008, p. 123). O autor almeja criar um 

continuum, um lugar de reflexão a respeito do fazer literário, do exercício com e 

na linguagem que parece se amalgamar a ele enquanto pessoa e autor.  

Em outras palavras, essas narrativas assumem o caráter ficcional, 

mas, ao mesmo tempo, e ainda de forma sutil quando comparada aos 

romances posteriores, tendem a nos mostrar, seu processo de criação, 

evidenciando que também são um composto de palavras trabalhadas 

                                                           
1 Metaficção é um termo que dá nome à escrita ficcional que conscientemente e 

sistematicamente chama a atenção para seu status como um artefato, com a intenção de 
levantar questões a respeito da relação entre ficção e realidade. (Tradução nossa) 
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esteticamente, recheadas de uma escrita que problematiza a si mesma e a 

própria linguagem, criando uma outra realidade cruzada por falas distintas, que 

vêm de dentro e fora do texto, entrelaçando-se em um mosaico de alusões, 

variações e repetições que tendem a enredar o mundo na vertigem obsessiva 

das palavras, no mesmo instante em que o escondem ou o desvendam 

(NAVAS, 2013, p. 18). E da mesma forma como a realidade e seus valores são 

relativos, o texto de Lobo Antunes também é, podendo o autor ser o narrador 

empírico ou não, no sentido de que o texto está sendo produzido pelo autor no 

mesmo instante em que este também é produzido por ele, como nos afirma 

Patrícia Waugh: 

 

The ‘author’ discovers that the language of the text produces him or 
her as much as he or she produces the language of the text. The 
reader is made aware that, paradoxically, the ‘author’ is situated in the 
text at the very point where ‘he’ asserts ‘his’ identity outside it. 

(WAUGH, 1993, p 133)2.   

 

Segundo Lobo Antunes (ARNAUT, 2008, p. 366), um bom livro precisa 

ser suficientemente poroso, a ponto de nos trazer a sensação de que foi escrito 

somente para nós, e que todos os outros exemplares dizem coisas diferentes. 

Esse tipo de estratégia discursiva em Lobo Antunes traz-nos a possibilidade de 

vermos a realidade por diferentes perspectivas, isto é, se nos romances 

considerados tradicionais tínhamos a ideia de uma verdade única e absoluta, 

nesse tipo de ficção, que apresenta traços metaficcionais, somos convidados, 

ou obrigados, a ver a realidade por um outro ponto de vista, podendo opinar 

sobre ela ou construí-la. Mas, para que isso aconteça, é necessário 

resgatarmos as nossas bagagens culturais ou ir em busca de novas, afim de 

que possamos ter a oportunidade de vivenciar, enxergar o que nos está sendo 

proposto. 

E isso só é possível quando reconhecemos que tanto Deste viver aqui 

neste papel descripto: cartas da guerra quanto as obras que formam o Ciclo de 

Aprendizagem de Lobo Antunes apresentam traços metaficionais, uma vez que 

são repletas de intertextos, de crítica literária, de conhecimentos que são 

íntimos do autor tais como a música, pintura, cinema, cultura popular, que, sob 
                                                           
2   O autor descobre que a linguagem do texto cria a si mesmo na mesma proporção em que é 
criada por ele. E o leitor recebe o alerta que, paradoxalmente, o autor encontra-se no texto ao 
mesmo tempo em que também está fora dele.(Tradução nossa) 
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as penas de uma caneta de estilo metafórico, hiperbólico, aliam experiências 

individuais e coletivas, que vão “deixando falar em si outras vozes, já extintas 

ou imaginárias, num jogo em que é difícil distinguir o que efectivamente é do 

que nunca foi ou algum dia será” (CORDEIRO, 2004, p. 127). E nesse jogo, 

vemos que a ficção e atuação biográfica do autor são faces de uma mesma 

moeda, de um mesmo processo de produção de escrita subjetiva e com traços 

metaficcionais ad infinitum. É válido ressaltar, no entanto, que embora possua 

tais traços, as obras em análise também não se permitem rotular como 

puramente metaficcionais, escapando, mais uma vez, de rígidas classificações. 

Ao lermos o livro Cartas da guerra, caímos, assim como nos romances, 

na armadilha do seu excesso do dizer e do não dito, de uma atmosfera 

permeada de caos, mas com chuva de palavras dentro que, em vez de nos 

transmitirem a crueza dos relatos de guerra, realizam piruetas, danças, 

“exercícios de piano” que nos mostram a obsessão do autor, desde muito 

jovem, pela escrita: “Talvez o essencial seja escrever, ganhar um hábito e um 

convívio com as palavras, como quem faz exercícios de piano” (ANTUNES, 

2005, p. 139). E são esses exercícios que vemos o autor realizar quando 

escrevia cartas à sua esposa enquanto esteve em Angola. Nessa obra, muito 

mais do que relatar os fatos que aconteciam na guerra, vemos um sujeito, 

ainda no apogeu de sua juventude, que busca a todo momento ocupar-se da e 

para a escrita, lamentando-se constantemente do tempo que lhe era roubado 

para escrever: “O meu trabalho aqui é imenso. A população enche-me a 

manhã, e tenho de deixar para a tarde a consulta aos militares, o que me rouba 

tempo para história, que, por sua vez, lá vai mancando página a página” 

(ANTUNES, 2005, p. 139). 

Em meio ao absurdo imposto pela guerra, Lobo Antunes via na arte da 

leitura e no exercício de escrever um amparo, uma forma de encontrar o alívio, 

o alento e a viagem por mundos vastos que somente os livros lhe 

proporcionavam. Em suas cartas, podemos acompanhar não apenas o início 

da elaboração de um escritor, mas o desenvolvimento de um trabalho de crítico 

literário, sagaz e habilidoso, um escafandrista que, em vez de limitar-se a falar 

de sua rotina diária à esposa e dos fatos da guerra em si, tecia longas 

considerações críticas a respeito das obras literárias que estava lendo:  
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O livro do Butor que me mandaste é uma espécie de John dos 
Passos, escrito segundo a técnica simultaneista, e deve ser uma das 
primeiras obras do tipo, ainda sem novidades de espécie alguma. O 
do Beckett tira frases inteiras do Molloy, e é bastante mais fraco. De 
qualquer forma não penses que fizeste más compras. Tenho gostado 
muito de os ler e têm-me feito muito bem. (ANTUNES, 2005, p. 139) 

 

Podemos ver que, até mesmo nas cartas, há uma composição atenta à 

sua própria produção. O autor esmiuça as obras que está lendo, torna-se um 

cientista que busca o novo, algo que ainda precisa ser descoberto, como ao 

referir-se à novidade encontrada na obra de Butor – “deve ser uma das 

primeiras obras do tipo, ainda sem novidades de espécie alguma”. Percebemos 

que sua demora e familiariade com as palavras não se evidencia somente 

enquanto escreve seus romances, mas também nas cartas, que nos exigem ir 

à caça de conhecimentos literários a fim de nos ajudar a entender melhor as 

leituras e os intertextos que o autor trabalha em suas epístolas. E dizemos 

“trabalha”, no sentido de que, nessas missivas, temos construções linguísticas, 

formas de enunciação e intertextos que vão além da definição enrigecida que o 

termo dicionarístico propõe quando define a carta como uma mensagem escrita 

a alguém, a fim de comunicar-lhe algo a respeito de algum assunto específico 

(FERREIRA, 2010, p. 144). Nas missivas, é possível lermos excertos inteiros 

de romances que o autor está escrevendo, um mosaico de leitura e crítica, 

elaborações estéticas que denotam uma subversão do estilo epistolar, no qual 

há personagens que são criticados pelo próprio autor em uma história que 

parece estar sendo composta no momento em que a estamos lendo: 

 

O tenebroso N., então é um espectáculo. Parece o João Bafo de 
Onça por uma pena, gigantesco, gordo, de grandes bochechas 
cheias de barba por fazer e de imensa voz ronca, e a sua principal 
qualidade é andar permanentemente bêbado de bagaço, e isto desde 
as 8 horas da manhã. [...] O inquietante A. cultiva a boa educação 
preciosa, os gestos delicados, os espantos femininos, os diminutivos. 
Por exemplo, ao falar do filho: o menino tem uma feridinha no 
dedinho pequenino. [...] É tão bem educado, tão exageradamente 
correcto, que apetece berrar-lhe palavrões ao ouvido para o acordar. 
Deve ter nascido, não num útero, mas numa caixa de plástico cor de 
rosa com algodão azul dentro, como uma medalhinha de ouro. De 
ourozinho. Cada um no seu estilo, são um par de inúteis incríveis, 
saídos direcctamente do Ramalho. [...] Além destes 2 personagens 
de primeiro plano há, aqui, toda uma galeria de personagens 
secundários e menores, igualmente típicos, mas de que te poupo a 
descrição. (ANTUNES, 2005, p. 154-155 – grifos nossos) 
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O autor exibe, ainda que sutilmente, a construção do texto, 

descrevendo as pessoas, ou melhor, seus personagens, que podem ser a 

metonímia da identidade de muitos indivíduos encontrados na vida real ou nos 

livros, como vemos no trecho em que o narrador afirma: “são um par de inúteis 

incríveis, saídos directamente do Ramalho”. Ao citar Ramalho, refere-se ao 

escritor português de estilo realista, Ramalho Ortigão, amigo de Eça de 

Queirós, que viveu no século XIX e escreveu vários livros nos quais criticava a 

sociedade portuguesa. Dentre eles, ressaltamos As Farpas, publicado em 

1871, e formado por uma série de textos de caráter político e social, o qual 

fazia uso do humor para criticar o regime político vigente em Portugal. Lobo 

Antunes, ao fazer uso desse estilo de escrita, permite-nos reconhecer o que 

Linda Hutcheon (1984, p. 05)3 diz ser o artifício, a arte do que estamos lendo. E 

isso cria um paradoxo, pois tornamo-nos co-criadores dessa arte e saímos em 

busca de prover respostas afetivas e intelectuais comparáveis em alcance e 

intensidade às de nossas experiências de vida, respostas essas que nos são 

mostradas como parte de experiências que realmente vivenciamos. 

A recorrência aos intertextos, metáforas, elipses, enunciações irônicas 

que Lobo Antunes emprega em suas construções discursivas, são similares 

nas Cartas da guerra e nos seus primeiros romances. Ainda que no primeiro 

não sejam tão rebuscadas como no segundo, é possível inferirmos que há 

tentativas de elaborações estéticas inerentes e arraigadas ao eu que lemos nas 

cartas, de modo que o discurso e a forma como é expresso vão formando e 

compondo o sujeito que escreveu tanto as epístolas quanto os romances.  

São várias as passagens, seja nas cartas ou em Memória de Elefante, 

em que vemos o narrador envolto pela névoa do medo de escrever ou de não o 

conseguir, de sua necessidade de se esvaziar de seus fantasmas enquanto 

compõe suas narrativas e de sentir-se sem ar, morto, quando não realiza a 

atividade. E por ser a arte literária e sua constituição motivo e razão de viver do 

narrador e autor, é que vemos sua obssessão transfigurada em palavras que, 

amiúde, estão sempre a reiterar o árduo ofício que a escrita impõe, buscando 

                                                           
3 No original: Reading and writing belong to the processes of "life" as much as they do to those 
of "art." It is this realization that constitutes one side of the paradox of metafiction for the reader. 
On the one hand, he is forced to acknowledge the artifice, the "art," of what he is reading; on the 
other, explicit demands are made upon him, as a co-creator, for intellectual and affective 
responses comparable in scope and intensity to those of his life experience. In fact, these 
responses are shown to be part of his life experience. 



 

86 
 

chamar atenção para si mesma por meio de um comentário sobre sua própria 

identidade narrativa e/ou linguística. Por isso, diante dessas obras, precisamos 

realizar uma íngreme descida ao negrume de páginas-espelho que anseiam 

por refletir não apenas a nós próprios e ao nosso presente, mas também “o 

futuro e o passado, sonhos, catástrofes, desejos, recordações” (ANTUNES, 

2013, p. 51), todas aquelas atmosferas que nos circundam e outras que ainda 

estão em devir. Nos excertos abaixo, podemos ver que a literatura é a única 

coisa capaz de dar estabilidade e possíveis saídas do drama psicológico ao 

alferes de Cartas da guerra e também ao médico de Memória de Elefante:  

 

17.6.71 no Chiúme 
Meu amor 
 
[...] 
E vou andando rapidamente, à razão de mais de 10 páginas por dia: 
escrevo literalmente de manhã à noite, numa febre imensa. Reli e 
corrigi a 1ª parte que está pronta e embalada. Quando a leio irrita-me. 
Quando me lembro dela gosto muito. Onde estará a verdade? A 
verdade é que, com ela metida na gaveta, encontro-lhe muitas coisas 
que me agradam. Mas ao lê-la, e apesar dos tremendos esforços que 
fiz para ser terrivelmente claro, acho-a barroca demais.  
[...] Mas é horroroso estar sem escrever. Falta-me o ar. É difícil 
explicar, mas a sensação de frustração é imensa.  
[...] Sabes, a questão de ser bom ou mau, famoso ou não, já nao se 
põe. Ficou só, está só a tremenda necessidade de me libertar do meu 
imenso fardo de fantasmas. (ANTUNES, 2005, p. 202) 
 
O amigo roçou a barba loira no ombro do médico: parecia um 
ecologista que houvesse feito à burguesia a generosa concessão de 
uma gravata. 

– Tens escrito?  

De mês a mês desfechava de súbito esta pergunta aterradora, porque 
para o psiquiatra o manuseio das palavras constituía uma espécie de 
vergonha secreta, obsessão eternamente adiada. 

– Enquanto o não fizer posso sempre acreditar que se o fizer o faço 

bem, explicou ele, e compensar-me com isso das minhas muitas 
pernas mancas de centopeia coxa, enxergas? Mas se começar um 
livro a sério e parir merda que desculpa me fica? (ANTUNES, 2009, 
p. 56-57) 

 

Nesses excertos, elucidamos o quanto o ofício de escrever, para os 

narradores das obras supracitadas, é essencial, característica idiossincrática 

de seu “eu”. No primeiro trecho, temos um jovem que se vê em um círculo 

praticamente vicioso da arte de escrever, uma atividade que, apesar de não lhe 

conferir prazer, conserva-o vivo e longe da depressão. Durante toda a leitura 

da carta direcionada à esposa, temos um narrador que usa a escrita como 
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apontamento da própria arte do fazer literário, o que também ocorre no 

segundo trecho de Memória de Elefante. Enquanto lemos, temos a sensação 

de, em ambos os momentos das obras, sermos nós os interlocutores e 

participarmos do processo de criação e reflexão da página que estamos lendo. 

Tal como um músico, como nos afirma Hutcheon (1984, p. 139)4, precisa 

decifrar o código de símbolos que compõem as notas musicais, nós 

precisamos nos envolver no processo criativo e interpretativo, pois somente 

assim, saberemos como o livro deve ser lido. 

O mesmo acontece em Os Cus de Judas. Nessa obra, somos inseridos 

em um universo regado a uísque, guerras interna e externa, memórias que nos 

instauram a dúvida acerca do real e do ficcional, o que também é um traço das 

narrativas metaficcionais. No quarto capítulo da obra, cujo título é também a 

quarta letra do alfabeto – D –, temos o personagem dialogando com a mulher 

que o acompanha, a respeito das várias lembranças sobre a guerra, e que se 

confundem às lembranças da infância e ao medo do futuro. Logo em seguida, o 

protagonista, que já se encontra bêbado, coloca em dúvida sua própria 

narrativa: “Outro vodka? É verdade que não acabei o meu mas neste passo da 

minha narrativa perturbo-me invariavelmente” (ANTUNES, 2010, p. 36). Esse 

estilo, trata-se, como afirma Diana Navas (2013, p. 81), dos índices da 

autoconsciência da narrativa, expressos pela enunciação do narrador e que 

tendem a reforçar o caráter metanarrativo do texto. No capítulo intitulado G, 

também temos outro exemplo de traços metaficcionais quando o narrador, no 

mesmo instante em que está narrando detalhes da Guerra de Angola, coloca-

se como um personagem do escritor Samuel Beckett e, na sequência, também 

se revela escritor: 

 

Estendido numa cova à espera que o ataque acabasse, olhando as 
hirtas silhuetas de chapéu alto dos eucaliptos idênticas a fúnebres 
testemunhas de duelo, de G3 inútil no suor das mãos e cigarro 
cravado na boca como palito em croquete, descobri-me personagem 
de Becket aguardando a granada de morteiro de um Godot redentor. 
Os romances por escrever acumulavam-se-me no sótão da cabeça à 
maneira de aparelhos antiquados reduzidos a um amontoado de 
peças dispares que eu não lograria reunir [...]. (ANTUNES, 2010, 50-
51 – grifos nossos) 

 

                                                           
4 No original: Like the musician deciphering the symbolic code of musical notation, the reader is 

here involved in a creative, interpretative process from which he will learn how the book is read. 
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É nesse sentido que podemos perceber os traços metaficcionais, 

quando lemos uma história na qual o narrador-protagonista está narrando sua 

realidade por meio de uma outra realidade, que seria a de um personagem de 

Beckett, o qual no mesmo instante, volta para sua realidade anterior para nos 

falar dos livros que estavam se aglutiando em sua memória. Isso nos gera 

dúvidas, pois não sabemos se o romance que estamos lendo e que ele está 

nos narrando já pode ser o que esse narrador estava acumulando em sua 

memória. E, nesse jogo, percebemos que há uma comunicação entre a ficção e 

a realidade que é elaborada tanto para fora quanto para dentro do texto, 

permitindo diferentes níveis de ficção. A esses diferentes níveis de ficção, 

Gustavo Bernardo (2010, p. 37) também denomina de metaficção, pois dentro 

de narrativas como as do trecho acima, há uma ponte interna, e nela a ficção é 

pensada dentro da própria ficção. 

 Esses traços metaficcionais também estendem-se para a obra 

Conhecimento do Inferno. Nela temos um narrador-autor-personagem que, 

assim como nos dois livros anteriores, faz questão de chamar atenção para a 

construção da ficção, apresentando-se como escritor e narrando, além da 

dificuldade que sente em relação ao ato da escrita, a necessidade de compor 

seus romances: 

 

queria apenas voltar para casa, fechar a porta à chave sobre o andar 
sem ninguém, instalar-se à secretária e completar o romance que 
escrevia, narrativa de guerra desordenada e febril, queria reaprender 
a pouco e pouco, o eco sem resposta dos próprios passos pelo túnel 
sem fim do corredor. Lembrava-se de ter lido que Charlie Chaplin 
falava da necessidade, ao terminar um filme, de sacudir a árvore de 
modo que os ramos supérfluos, as folhas supérfluas, os frutos 
supérfluos tombassem, e permancesse apenas, por assim dizer, a 
nudez essencial, e da profundidade com que esta ideia se agravara, 
desde sempre, dentro de si, obrigando-o a repensar constantemente 
a sua vida, os livros que compusera ou projectava compor, os planos 
que de contínuo lhe ferviam na cabeça, contraditórios e veementes, 
as pessoas que o procuravam para viajar com ele nas difíceis águas 
da análise. (ANTUNES, 2006, p. 30) 
 
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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No primeiro excerto, o narrador descreve as necessidades de se 

esvaziar por meio da escrita e a de terminar a sua narrativa de “guerra 

desordenada e febril”. Quando lemos essa frase, inicialmente nos vem à 

cabeça o livro Os Cus de Judas, por tratar-se de uma história cujo tema central 

é a Guerra de Angola. Mas, com um olhar um pouco mais atento e duvidoso, 

podemos também inferir que o romance ao qual o narrador se refere é 

Conhecimento do Inferno. Isto porque, seu narrador pode estar compondo sua 

obra enquanto a lemos, pois ela também tem, como um de seus temas 

centrais, a guerra desordenada e febril que o médico encontra dentro de si e no 

hospital psiquiátrico em que trabalha. No segundo trecho, deparamo-nos com 

esse mesmo narrador-protagonista citando claramente a primeira obra 

publicada por António Lobo Antunes, Memória de Elefante, e que ele – 

narrador – nos diz estar escrevendo. É evidente que, em ambas as citações, 

esse mesmo narrador-autor-protagonista quer nos deixar cientes de que ele é 

escritor e que a escrita é fundamental para sua vida. Destarte, além de chamar 

a atenção para o artefato literário, brincando com a noção de realidade e 

ficção, é possível sentirmos que a escrita é algo fundamental na vida desse 

“eu” que nos escreve, tornando-se, como ele mesmo nos diz, tão grave e 

profunda dentro de si que, desde sempre, ela o obriga a repensar os livros que 

escreve e os que projeta escrever, sendo um plano contínuo e contraditório em 

sua vida. 

É por isso que consideramos António Lobo Antunes um escritor único 

em seu estilo de escrita, pois desde suas cartas o vemos realizar esses 

“exercícios de piano”, buscando uma familiaridade com as palavras que 

precisam estar a todo instante em consonância não só com os sentimentos, 

mas também com o próprio fazer literário. Fazer esse que perpassa sua 

biografia, chegando a beirar a autoficção, sem o ser efetivamente. Suas quatro 

obras dançam pelos gêneros literários, buscam não somente o simples contar 

em seu enredo, mas criar atmosferas em forma de palavras, e chamar atenção 

para a importância de sua própria confecção. Essas obras nos refletem no 

mesmo instante em que também nos dá a oportunidade de, juntamente com o 

autor-narrador-personagem, sermos os co-criadores de um outro eu, diferente 

daquele que éramos antes de iniciarmos as leituras das obras.  
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É o surgimento desse outro eu, quando “finalizamos” a leitura da última 

linha de cada obra, que António Lobo Antunes anseia que seja criado. E por 

estarmos, ainda, em construção juntamente com seus livros e consigo mesmo, 

ele nos pede que não vejamos suas narrativas como pertencentes a um gênero 

específico, a um único estilo, pois a escrita e seu processo estão em 

constantes (re)elaborações, assim como todos nós, cabendo a cada um 

encontrar a chave correta para a interpretação de seus textos, como solicita o 

próprio autor: 

 

Aquilo a que por comodidade chamei romances, como poderia ter 
chamado poemas, visões, o que se quiser, apenas se entenderão se 
os tomarem por outra coisa. A pessoa tem que renunciar à sua 
própria chave aquela que todos temos para abrir a vida, a nossa e 
alheia e utilizar a chave que o texto lhe oferece. De outra maneira 
torna-se incompreensível, dado que as palavras são apenas signos 
de sentimentos íntimos, e as personagens, situações e intriga os 
pretextos de superfície que utilizo para conduzir ao fundo o avesso da 
alma. (ANTUNES, 2002, 109) 

 

3.2 O vitral de si no cinzelar de palavras 

 

Quando abrimos um livro de António Lobo Antunes e aceitamos 

segurar a mão que o autor nos estende, podemos caminhar com ele como se 

estivéssemos em um sonho composto de luzes e sombras. Por meio desse 

sonho, somos induzidos a puxar não somente os fios que o texto nos oferece, 

mas também a entender o que vem a ser a “antropofagia atráves da fome 

continuada” (ANTUNES, 2002, 111) para esse escritor. 

Segundo o dicionário (1990), o termo antropofagia advém da palavra 

antropófago – anthropos, homem e phagein, comer. Tomamos a expressão, 

também utilizada pelo autor em uma de suas crônicas, para exemplificar que 

ele realiza não somente um devoramento de tudo que o rodeia para fins de 

elaboração estético-literária, seja das artes em geral ou do cotidiano, mas uma 

ruminação obssessiva e intensa de um real outro, que não o nosso. Ele 

encontra-se tão metido dentro dos livros que escreve, que um torna-se parte do 

outro, como se estivesse em uma espécie de gravidez que, após o nascimento 

da obra criada, mostra ao seu criador partes dele mesmo que estavam 

escondidas (ARNAUT, 2009, p. 145). E dessa relação tão excessiva do autor 

com o ato do trabalho com a palava e seu projeto literário, a sua biografia, a 
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ficção de si, em Lobo Antunes, acaba por tornar-se a própria escrita. É como se 

autor e obra não pudessem desvencilhar-se, separar-se, pois um é parte do 

outro, de maneira que a obra tende a ser o autor dissolvido em suas páginas, 

pois a escrita é parte inerente, essencial de sua identidade. 

O autor que estamos a tratar é muito mais do que uma função, como 

proposto por Foucault. Ele tende a jogar com sua imagem, seja nos romances, 

entrevistas ou crônicas, a fim de problematizar e ressaltar a importância do 

fazer literário de maneira tal, que a sua autobiografia “mais verdadeira” tende a 

estar sempre tratando da arte da escrita. Essa afirmação pode ser percebida 

claramente em sua obra Deste viver aqui neste papel descripto: cartas da 

guerra, a partir de seu título, que, como outrora afirmamos, são “cartas da 

guerra” e não “cartas de guerra”. A obra faz uso da preposição da e não de, 

possivelmente para nos alertar de que se tratam de cartas advindas da guerra, 

e não de missivas que tratarão das batalhas e do que lá acontecia de forma 

detalhada. Mesmo assim, sem nos darmos conta, num primeiro momento, 

dessa possível armadilha do uso da preposição, tendemos a iniciar a leitura da 

obra de cartas imaginando que teremos os episódios da guerra sendo 

retratados pelo autor; não é isso, entretanto, que de fato encontramos. 

Conforme já sugerimos no primeiro item, os temas dos relatos que ocupam 

grande parte dessas cartas são, na verdade, a literatura. Nas primeiras cartas à 

esposa Maria José, é possível vermos um processo gradativo de construções 

estilísticas e ficcionais que o autor começa a empreender: 

 

14.1.71 
Minha jóia querida 
 
Escrevo-te ainda de bordo do Vera Cruz, na véspera da chegada a 
Luanda [...]. As saudades são já indescritíveis, e a solidão enorme, ao 
fim de 9 dias de barco, apesar do luxo em que aqui se vive (os 
oficiais, claro), no aspecto de camarotes, salas e comida. Ao jantar e 
ao almoço, uma velha oxigenada, com duplo queixo e chinelos, toca 
piano com uma dificuldade míope, e ao lanche (chá e bolos), servido 
por uma nuvem de criados, a orquestra «Vera Cruz», qual deles com 
a melhor pinta de chulo lisboeta, magrinhos, brilhantinados, de olhar 
maroto, esfolam música de cabaré de putas. [...] 
Consegui ainda escrever 3 postais da ilha da madeira, que é de uma 
beleza extraordinária, sob um céu de chumbo e de calor. 
[...] Contra o que esperava não enjoei. O único problema é a orelha, 
que me não dá descanso... O calor é enorme e grosso: dá-me a 
sensação de respirar a palha de um colchão. 
Meu amor eu adoro-te e penso em ti sempre, com muita saudade e 
muita ternura. [...] O dia da despedida, lembro-me dele como de uma 
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coisa que se tivesse passado durante uma anestesia; o cansaço, o 
sono, a saudade, a agitação entravam e saíam de mim numa leveza 
gasosa. (ANTUNES, 2005, p. 18-19 – grifos nossos) 
 
17.1.71 
Minha jóia querida 
 
Escrevo-te num domingo insuportável de calor, numa esplanada 
diante da baía, enquanto os barcos de pesca dos negros passam 
lentamente para um e outro lado num vagar tropical, e uns pássaros 
estranhos e grandes do tipo das gaivotas, sobem e descem, sem 
mover as asas, acima das palmeiras, no ar imóvel e cinzento. 
[...] O céu nunca é azul mas maciço, grosso, espesso, triste. E a 
companhia dos oficiais torna-se maçadora porque ninguém se ri. No 
meio disto tudo não tenho, obviamente, paciência para escrever mais 
nada do que cartas.  
[...] Devo hoje jantar em casa dos teus tios, o que se me afigura um 
horroroso frete: não ando com muita inclinação para conversas 
sociais [...]. Salve-se a rua onde eles moram, de casas todas iguais, 
como devem existir nos livros de Simenon passados em África, com o 
calor a diluir os sentimentos mais fortes. [...] 
Minha querida eu gosto tudo de ti e sempre. [...] Olha gostava que 
tirasses retratos e me mandasses, como se nos tivéssemos 
conhecido por correspondência, sim? Faz de conta que sou um 
africanista com boas intenções. E escreve. (ANTUNES, 2005, p. 22-
23 – grifos nossos) 

 

Nos excertos acima, ambos destinados à esposa em Portugal, 

encontramos, no primeiro, trechos retirados da segunda missiva enviada por 

Lobo Antunes enquanto estava a caminho de África; e, no segundo, partes da 

quarta carta enviada após ter chegado em solo africano. Neles estão 

presentes, além de uma escrita aparentemente intimista, que retrata as 

sensações, sentimentos de ausência, solidão e exílio que o narrador das cartas 

estava sentindo, também o olhar estético de um “eu” que absorve o espaço 

externo, capta sons e imagens, para realizar construções metafóricas, 

adjetivadas, como por exemplo em: “uma velha oxigenada, com duplo queixo e 

chinelos, toca piano com uma dificuldade míope”, além de prosopopéias e 

hipérbatos: “O calor é enorme e grosso: dá-me a sensação de respirar a palha 

de um colchão”; “O céu nunca é azul mas maciço, grosso, espesso, triste”. Por 

meio dessas construções, o narrador elabora um discurso que mescla prosa e 

poesia, no qual ritmo, eloquência, emoção e leveza criam um espaço literário 

capaz de tornar sentimentos e impressões em matéria comunicável. 

Além disso, soma-se a esse discurso o fato de o sujeito que nos narra 

encontrar-se tão imerso e contaminado pelos livros que lê, que chega a 

comparar a rua e as casas onde os tios de sua esposa moram em África, com 
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as casas presentes no livro de Simenon – escritor belga de língua francesa que 

viveu no início do século XX – cujo calor é capaz de diluir até os sentimentos 

das pessoas. E nessa mesma missiva, há o desejo claro de um “eu” em querer 

transformar tudo em matéria de (re)elaboração estética, inclusive as próprias 

cartas que escreve, em ficção. Isso evidencia-se quando o narrador pede à 

esposa que crie um personagem de si mesma e do marido, devendo fazer de 

conta que se conheceram por correspondência. Ele diz à amada que será um 

africano que aguarda, com boas intenções, um retrato dela. Esse trecho, 

apesar da aparente jocosidade, já evidencia a necessidade do autor em se 

aproveitar do espaço das cartas para fazer ficção, mesmo que, a priori, talvez 

de forma inconsciente. 

Como as correspondências da esposa Maria José destinadas a Lobo 

Antunes não foram publicadas, somente as escritas por ele, não é possível 

sabermos se ela participou do jogo de realidade e ficção que seu marido 

propôs. O que é notório, a cada carta lida, é que a obsessão pela escrita e 

literatura vão aumentando gradativamente com o passar dos dias. O autor, que 

já estava há quinze dias em África, não conseguia escrever, pois o horror, 

espanto e cansaço causados pela guerra eram enormes: “Vamos a ver 

amanhã, segunda-feira – é hoje um triste domingo chuvoso e sem esperança – 

começo, de novo, a pensar no livro, embora viva habitado por uma lassidão 

imensa” (ANTUNES, 2005, p. 36). Mas não deixa de refletir e a ansiar por 

escrever, mesmo que seja poesia: “Curiosamente, nasceu-me ontem uma 

poesia, mas consegui afogá-la, sem a escrever, dentro da minha cabeça, e 

hoje, já me esqueci dela. (Estou, de resto, vagamente arrependido)” 

(ANTUNES, 2005, p. 36). Esse aparente esquecimento do texto pelo narrador 

não deixa de ser, mais uma vez, um fingimento do autor. Na próxima carta, ele 

diz que esse mesmo poema ainda o persegue, e que se faz sozinho em sua 

cabeça, tornando-se maçante e insistente a ponto de o próprio poema ter se 

dado um título:  

 

O poema do outro dia continua a perseguir-me, a mim, o algoz dos 
cães, faz-se sozinho na minha cabeça, maça-me e insiste, e até já 
arranjou um título para si mesmo. Chama-se HELDERBERG 
COLLEGE, que é o nome impresso numa caixa de cartão que 
apodrece no topo de um armário do meu quarto, e começa assim: 
e senti, então, um grande medo de morrer. 
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Mas eu, claro (já me conheces!) não me dou por achado (acho piada 
a esta expressão) nem lhe ligo nenhuma. (ANTUNES, 2005, p. 38-39) 

 

Apenas para fins de contextualização, sabemos que o autor considera-

se um algoz, ao informar, nessa mesma carta à esposa, que em seu batalhão 

havia vários cães doentes, cujas peles estavam cheias de pús e, por isso, 

solicitou que fossem retirados pelos colegas combatentes e abandonados, o 

mais longínquo possível, do grupo de soldados que com ele conviviam no 

acampamento. Por meio desse contexto e do excerto acima, é possível notar o 

quanto a escrita é crucial para o narrador, que busca oportunidade para falar 

dela em meio a assuntos variados, chegando ao ponto de conferir ao poema, 

que vem à sua cabeça, vida própria. Esse texto, segundo o destinatário, se 

auto-elabora e chega até ele no momento em que se considera um “algoz dos 

cães”, um homem cruel, muito crítico a respeito de um poema que quer fazer-

se, criar-se, mas que não nasce, pois a desconfiança em relação a seu valor 

literário é maior. 

A cada carta lida e com o tempo passando “com uma lentidão de 

conta-gotas” (ANTUNES, 2005, p. 40), o desejo e a necessidade da escrita vão 

crescendo dentro do narrador, a ponto de limitar-se a escrever cartas somente 

para a esposa, visto que, para os demais entes familiares, tal ato tomaria o 

tempo precioso que poderia ser dedicado à escrita:  

 

Vai dizendo aos outros que estou bem, saudoso deles, etc – o que, 
de resto, é verdade. Sabes, esta história de escrever a toda a gente 
ocupa-me quase todo o tempo livre que tenho e não me deixa espaço 
para praticamente mais nada, o que é desconsolador. Ontem ainda 
fiz quase uma página da fotonovela. Mas faltam-me tempo, sossego e 
estímulo. Talvez realmente o Cortázar me fizesse bem... (ANTUNES, 
2005, p. 41) 

 

Como, ainda, não consegue escrever o romance que tanto anseia, a 

leitura voraz e a crítica literária, algumas vezes, impiedosa, são uma constante 

na vida e nas palavras que o autor tece em suas cartas. Em uma delas, ele 

pede que a esposa lance à familia a ideia de lhe enviar livros, única coisa, além 

do ato de escrever, que parece jorrar alento nos dias que se vão passando: 

 

Acabei o Borges, estou acabando o Le Clezio, e leio o russo do Tio 
Jaca que nao me agrada. Se a família me quiser mandar livros, 
escolhe-os tu, mas não gastes dinheiro com eles. Prefiro livros a 
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quaisquer revistas. Lança por aí esta luminosa ideia. (ANTUNES, 
2005, p. 49) 
 
Li numa revista de um furriel que a Editorial Inova (suponho ser a 
mesma que editou os poemas de Cavafis) publicou as poesias 
completas de Ângelo de Lima que muito gostaria de ter e de ler por 
se tratar de uma das minhas preferências de sempre. Vamos a ver se 
a família se quotiza para o efeito. Devem de resto ter aparecido por aí 
outros livros com interesse, suponho. Se a minha mãe, em vez dos 
Matchs que diz que me mandou e que não recebi nem um [...], me 
mandasse as páginas literárias do Diário de Lisboa e da Capital, era 
preferível, para eu saber mais ou menos o que se vai passando. A tia 
Hiette é que me mandou uma coisa chamada «As Andorinhas não 
têm restaurantes» de Alexandre O’Neill, uma série de prosas sem 
categoria nenhuma. Como se pode perder tempo e papel com 
borracheiras deste calibre, sinceramente não entendo... O Primeiro 
Círculo é uma espécie de panfleto com qualquer coisa de fotonovela 
e nem um cheiro daquela atmosfera russa indefinível comum a todos 
os grandes escritores deles e que eu tanto gosto de respirar. É um 
calhamaço ingenuamente panfletário, quando havia tantos escritores 
muito melhores que este tipo para o Nobel. Tenho a sensação de que 
certos escritores portugueses que nunca li devem ser do calibre deste 
sujeito, pela consonância do nome, Joaquim Lagoeiro, Campos 
Pereira, sei lá... (ANTUNES, 2005, p. 67 – grifos nossos) 

 

Nessas citações, o que é preponderante em toda a carta é a literatura. 

Além de ser um leitor ávido, até mesmo dos livros de que não gosta, esse 

narrador preocupa-se com os lançamentos de novas obras, com o que há de 

novo no mundo literário, pedindo, mais uma vez, que sejam enviados a ele os 

livros com os estilos de que tanto gosta. Fazem-se notórios, também, a sua 

sagacidade e o senso crítico aguçados ao tecer duras críticas a obras e 

escritores que não possuem o refinamento literário desejado. Esse remetente 

não é crítico somente do que lê, mas de si mesmo. As leituras que o narrador 

empreende no decorrer dos dias que se seguem, a “antropofagia através da 

fome continuada” que realiza, só fazem aumentar o senso crítico a respeito de 

outros escritores e de si, a ponto de começar a escrever um romance que diz 

ser o melhor que já leu, ou seja, o autor parece, aqui, dar indícios da sua 

ambição, a qual, mais tarde, nos apresentará em entrevista, a de transformar a 

arte do romance: 

 

13.3.71 
Minha jóia querida 

 
Ontem passou-me uma coisa pela cabeça e comecei a escrever uma 
história inteiramente nova, com uma facilidade incrível. É uma coisa 
que me tem entusiasmado para lá de todas as palavras, e que 
excede, mesmo, tudo quanto eu me julgava capaz de fazer. Pela 
primeira vez, e um pouco como recompensa dos esforços inglórios de 
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tantos anos, estou a escrever coisas muito melhores do que aquelas 
que tinha sonhado. Sabes como eu sou exigente comigo mesmo, e 
como já me passaram as veleidades e os orgulhos de geniozinho, e 
conheces também o cepticismo com que olho aquilo que faço. Pois 
bem, posso garantir-te, sem receio de me enganar, que tenho nas 
mãos o romance de melhor e mais revolucionário que já li. Já cantam 
10 páginas, escritas com uma velocidade meteórica e uma facilidade 
surpeendente e vou avançando velozmente. Se eu conseguir acabar 
isto fica um livro, aposto, assombroso, e, o que é raro em mim, 
facílimo de ler e extremamente claro.[...] Eis o livro que esperavas de 
mim, e, atrevo-me a dizer, vais achá-lo melhor do que o melhor de 
que me pensas capaz. (ANTUNES, 2005, 92-93) 

 

A partir dessa carta e nas demais, o que presenciaremos será a 

ascensão do papel da literatura nas missivas, que se tornará a personagem 

central das histórias. O autor deixará de “apenas” elaborar construções 

estético-discursivas que representam seu lado subjetivo, de comentar a 

respeito dos escritores que lê ou das ideias que teve para sua narrativa, para, 

também, incorporar alterações explícitas na forma de retratar um diálogo, 

omissões ou dúvidas quanto ao dia em que está escrevendo a carta, e até 

mesmo inserir trechos inteiros do romance que está compondo: 

 

23 (suponho).3.71 
Minha querida jóia 
 
Pouca coisa aconteceu de ontem para hoje, exceptuando um alferes 
dos comandos que ficou sem uma perna no Luma-Cassai aqui perto, 
o que realmente não tem grande importância para o desenrolar da 
guerra. [...] 
Vou tirar o retrato com o Catolo a pedido dele, e depois mando-to. O 
tipo fisicamente é extraordinário, bigodudo, magro, mas com uma 
beleza de movimentos e de atitudes de animal livre e elegante. [...] A 
mulher, a Domingas, é uma senhora autêntica. Hoje estávamos 
sentados os 2 num muro a conversar, nenhum tinha cigarros, passou 
um moleque e o António mandou logo: Amigo, vai na Domingas 
buscares cigarros. O ascendente dele sobre esta gente é uma coisa 
tão natural que ninguém já repara nisso. Senhor doutores a gente 
vais tirar um retrato para eu pores no parede. É rara a mulher daqui 
que lhe não passou por baixo, mas eu casou no igreja mesmo com a 
Domingas, não és amigado, és mulher mesmo. Trata todas as 
mulheres por damas. Eu tem filho na Zâmbia, tem filho no África do 
Sul, tem filho no Luso. Este tipo que matou o próprio pai, que era 
turra, eu mataste o meu pai senhor doutores, o que me foi confirmado 
por várias pessoas [...]. É um personagem do Cais da Baía, uma 
espécie de Cabo Martim do Jorge Amado, jovial, bem disposto, 
malandríssimo. [...] A minha partida preocupa-o: você vais, eu ficos 
cá. [...] Hoje fui-me despedir dele à partida para uma operação. 
Levava um velho para lhe indicar o acampamento turra, mas queria 
levar 2: senhor doutores, se eu levar 2, se um mentir no onde é o 
acampamento eu matas ele o outro borras de medo e diz logo. 
Quando matou o Sangue do Povo, este andou para trás para o 
enganar no sentido das pegadas, mas o tipo descobriu logo a 
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marosca: este gajos andou para trás para enganares o gente, e 
limpou-lhe o sebo: eu fez nele uma janela deste tamanho. 
(ANTUNES, 2005, p. 101-103) 

 

Há nesse trecho características próprias de um texto ficcional, a 

começar pela data da missiva. Essa possível incerteza cronológica confere ao 

relato uma dubiedade em relação à veracidade do que está sendo narrado, o 

que, no caso de uma carta, com características diáristicas: “Pouca coisa 

aconteceu de ontem para hoje”, faz-se elemento essencial a quem é destinada. 

Ainda no decorrer do texto, é possível identificarmos a transição entre passado 

e presente, a memória e a realidade, o intertexto com um personagem de Jorge 

Amado, além da fragmentação do estilo narrativo, e a forma como são 

construídos os diálogos – de maneira indireta. Sobre a forma de construir 

diálogos, Lobo Antunes nos dirá, em entrevista, ser algo proposital, pois é uma 

dificuldade sua: “É uma dificuldade minha, a de fazer diálogos. Como sou um 

lírico, faço tudo carregado de autobiografia. Às vezes o que as pessoas 

pensam que é bom tem a ver com estratagemas nossos” (ARNAUT, 2008, p. 

135). Técnicas essas que vemos o narrador ensaiar em suas cartas e a 

reverberar nas obras posteriores, como em Fado Alexandrino (1983) e As Naus 

(1988) e, não somente em termos de linguagem e estrutura narrativa, mas sim, 

em relação à intenção literária do narrador, que é a de retratar a história de 

Portugal e as consequências da guerra: 

 
[...] O problema tem sido reduzir a minha prosa a uma simplicidade 
bem legível. Cortar o pescoço à eloquência. É uma sátira feroz, enfim 
– quero que o seja. É preciso que seja uma espécie de retrato natural 
dos portugueses. Eu parece-me que está estupendo. [...] 
Começa assim: 
Lisboa está cheia de estátuas de regicidas: bustos de barbas 
carbonárias nos jardins públicos, etc. O próprio anúncio Sandeman é 
um tipo festejando de copo na mão a morte de um herdeiro 
presuntivo. Nos talhões de antigos combatentes as datas são 
separadas por um traço de subtracção. Estou a contar isto 
tumultuosamente para te dar uma espécie de ideia. Mas sobretudo 
meu querido e grande e único amor adoro-te. (ANTUNES, 2005, 189-
190) 
 
9.7.71 Chiúme 
Minha querida jóia 
 
Um pouco mais reconciliado com a história. O princípio da segunda 
parte agrada-me, apesar de tudo. Cheira-me a confusão e a 
disparate. E depois está cheia de sacrilégios: a morte da Sagrada 
Família, sufocada na sua redoma é um pavor que me atirará para o 
inferno. Alguém virá jamais a gostar disso? É essa interrogação que 
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me ponho. [...] Li 2 Namoras, um regional de que gostei, e agora um 
outro, sobre um médico que detestei. [...] Balzac é o grande culpado 
da cristalização do romance. E continua-se a escrever histórias como 
no tempo dele. Num mundo em que tudo evoluiu, a arquitetura, a 
pintura, a música, etc, os nossos escritores de prosa são as pessoas 
mais retrógradas que existem. Os diálogos, tudo muito bem contado, 

e sobretudo essa coisa horrível a que chamam «análise psicológica». 
(ANTUNES, 2005, p. 233) 

 

Isto posto, retomamos o que no início desse item já afirmamos: ser a 

literatura e seu projeto literário a biografia preponderante de António Lobo 

Antunes. A partir dos trechos das missivas retratadas e em outras que 

tomaremos conhecimento, a compulsão e fixação pela escrita assumem 

grandes proporções, a ponto de essas cartas tornarem-se textos críticos e 

ficcionais que poderiam ser dirigidos a um leitor universal. Por se tratar de um 

autor que já nos disse em entrevista que até “os que antigamente escreviam 

diários secretos em código tinham sempre o cuidado de deixar a chave da cifra, 

para que aquilo algum dia pudesse ser lido e apreciado” e também ser 

“impossível alguém escrever para a gaveta; quando se escreve é para ser lido 

por alguém” (ARNAUT, 2008, p. 126), lermos suas missivas como um texto 

direcionado somente à esposa é recusarmos a chave que seu remetente nos 

oferece. É ignorarmos que elas são a projeção do médico psiquiatra em 

Memória de elefante, que, desde criança, precisava ficar sentado à frente do 

professor, para poder beber “à força os eflúvios da decomposição dos 

polinômios, a classificação dos insectos e outras noções de utilidade 

indiscutível, em lugar dos versos que escrevia às escondidas nos cadernos dos 

sumários” (ANTUNES, 2009, p. 100). 

A batalha que tomamos conhecimento nessas missivas não é mais 

aquela que outrora esperávamos encontrar – Portugal versus Àfrica – e que 

veremos, melhor retratada, em Os cus de Judas por esse mesmo narrador-

personagem-missivista. Assim como em Cartas da guerra, o “eu” que nos narra 

também insere construções que lembram as missivas, possivelmente, na 

tentativa de superação do gênero romanesco: 

 

Ninda. Os eucaliptos de Ninda nas demasiadamente grandes noites 
do Leste, formigantes de insectos, o ruído de maxilares sem saliva 
das folhas secas lá em cima, tão sem saliva como as nossas bocas 
tensas no escuro: o ataque começou do lado da pista de aviação, no 
extremo oposto à sanzala, luzes móveis acendiam-se e apagavam-se 
na chama num morse de sinais. (ANTUNES, 2010, p. 49) 
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A batalha, na obra de cartas, diferentemente da encontrada no trecho 

do romance, é entre um homem agora adulto, médico e em meio a uma guerra, 

tomado do medo de cair, “de um lado, na anedota, e do outro no soneto à 

Almanaque Bertrand, caminhando num equilíbrio ferozmente policiado”, que 

empunha sua caneta na tentiva de “combinar o lirismo e o sarcasmo em 

proporções explosivas” (ANTUNES, 2005, p. 121) e, assim, cumprir o seu 

dever: ocupar, com palavras, a imensidão de uma folha de papel em branco: 

 

22.7.71/23.7.71 
Chiúme 
 
Alguns Bocadinhos que me agradam na história: 
«... diante da vivenda dickensiana de miss Shakespeare, engastada 
com o seu jardim de magnólias geométricas, num alinhamento de 
prédios de cantaria, como uma edição de Oliver Twist na prateleira 
das obras de Filinto Elísio». 
Final de um parágrafo sobre os velhos: 
«... escondem em cofres madrepérola jóias lilases e rolos de nastro. 
Perdem a pouco e pouco, os cabelos do sexo, enquanto a pele 
adquire durezas escamosas de rinoceronte. No verão, deslocam-se 
em grandes bandos trémulos para os hotéis de terceira, nas 
proximidades das praias, onde lêem Hal Caine, sob guarda-sóis 
desbotados. Os seus gordos livros de missa acham-se repletos de 
pagelas com retratos ovais de tísicos familiares. [...] Dão 
cuidadosamente corda aos relógios de parede. E finam-se um a um, 

sem entender o que lhes acontece, com um piano tocando «Pour 

Élise» no fundo da memória». 
Entrada dessa tal miss Shakespeare no livro: 

«... viera há 20 anos de Londres, onde habitava um romance de Emily 
Brontë com página para o Tamisa, para casar, por correspondência, 
com um empreiteiro de palito e de barriga, cheirando a coelho com 
cebola. [...] 
Isto são bocadinhos da 2ª parte, a qual avança com enervante 
letidão. [...] 
E para ti todo todo todo o amor do mundo. 
António 
GTS 
(Última hora: acabo de descobrir que os tigres do jardim zoológico 
são mais tapetes do que feras) 
(Ultíssima hora: os pés do personagem cheiram a sopa dos pobres). 
(ANTUNES, 2005, p. 249-251) 

 

No trecho dessa carta, ou seria desse romance?, há o mesmo estilo 

discursivo dos narradores dos romances do Ciclo de Aprendizagem. Notamos a 

intimidade com as palavras por meio de frases construídas elegantemente, e 

claramente pensadas, repensadas e apuradas. Soma-se a esse excerto a 

importância que o narrador dá aos intertextos literários, a referências com 

outros escritores e sua relação intensa com seus personagens, chegando a 
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sentir o cheiro de seus pés. Vamos sendo, assim, conduzidos a inúmeras 

pistas do que veremos em outros romances: pequenos poemas como em Os 

Cus de Judas; trechos de músicas em Memória de Elefante; e em 

Conhecimento do Inferno, frases aparentemente soltas e desconexas, anseios, 

medos e dúvidas sobre a composição da própria escrita, sensações de 

intimidade com o leitor. Seu propósito é nos guiar para a intenção clara de um 

narrador que anseia por captar todo o fragmento do real que o circunda, 

transformando até mesmo uma carta de relatório e contas em poema. É por 

meio da escrita que ele consegue ver sua imaginação transmudar em 

experiências, passando a não escrever mais em seu próprio nome, mas na 

visão de um homem maduro e de opiniões fortes (SARTRE, 2004, p.108), que 

está sendo testemunha de mudanças indeléveis na sua identidade e na de toda 

uma geração: 

 

12.3.72 
20. (Relatório e contas) 
 

Vi morrer muita gente: Albrecht Dürer o comerciante 
notários escrivães senhoras idosas cochichando ainda 
Vi os mortos amortalhados de brancura na goma dos lençóis 
e os caixões que os levavam às costas pelas ruas de Ostende 
[...] 
Neste céu de bruma o sol é uma maçã 
pálida como um rosto, um braço ainda suspenso. 
Um rio sem margens um dique para o mar 
que morre devagar no areal aguado. 
 
Vi como os navios morrem, como morrem as casas, 
como morre a memória, o passado e o futuro, 
como o silêncio morre e como, lentamente, 
vou morrendo com ele e com a minha vida ao ombro. 
[...] 
Não quero mais partir, não quero mais ficar 
ser um eco sem grito uma sombra sem voz. 
Quem são estas ruas por onde ninguém passa? 
Quem acende no gás a corola da lua? 
[...] 
Ai deixai-me no meio dos bebedores nocturnos 
falando de poentes, viagens, solidões. 
Tenho um vazio no corpo para encher de crespúsculos 
dessa espuma marinha dessa alegria breve. 
Desse riso de vidro que leio nos espelhos 
quando no fim do dia me confundo com a noite. [...]   
(ANTUNES, 2005, p. 374-375) 

 

A carta do trecho acima é a de número 258, e soma-se a outras que 

tiveram poemas como matéria substancial de suas tessituras. Não a retratamos 
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na íntegra devido à sua extensão; no entanto, por meio dos versos, é possível 

identificarmos um “eu lírico” altamente metafórico, similar aos que temos visto 

nesse estudo, que faz uso dos versos para tentar relatar seus sentimentos em 

relação ao horror da guerra e à solidão na qual está encarcerado. A partir da 

evocação sensorial da memória, das visões que esse “eu” testemunhou, 

quando nos diz várias vezes o que viu, puxamos o fio para o qual seu título 

“(Relatório e contas)” aponta, para uma “identidade em reconstrução, para o 

ethos discursivo do sujeito por trás do poema” (REIS, 2013, p. 54). Sujeito esse 

que não quer ser mais um dos muitos soldados que se tornaram “um eco sem 

grito uma sombra sem voz”, mas, sim, um escritor, capaz de continuar “falando 

de poentes, viagens, solidões”. Em uma carta-poema, nosso narrador é capaz 

de transformar toda sua angústia, seja em relação à guerra ou à escrita, os 

fatos e suas consequências, em matéria lírica. E citando Ana Cristina Cesar: 

“Se você conseguir contar a tua história pessoal e virar literatura, não é mais a 

tua história pessoal, já mudou” (CESAR, 1999, p. 262). 

Destarte, diante de tudo isso que estamos a tratar desde o início deste 

estudo, relacionando vida e obra, o autor empírico e ficcional, evidenciamos 

que é possível, em Lobo Antunes, a literatura ser a vida de alguém, ou melhor, 

de um autor. Ultrapassando os padrões e estilos literários vigentes – ainda que 

com eles mantenha pontos de contato – as narrativas antunianas não se 

encaixam em nenhuma rotulação rígida, escapando da mordaça dos gêneros, 

a fim de evidenciar a nós, seus leitores, que é possível viver a literatura, as 

emoções por meio das palavras, pois a arte é: 

 

no fundo, acho eu, uma imitação da vida. Mas, do mesmo modo que 
os retratos do Medina são horrorosos, por serem espelhos sem 
mistério, também as novelas que reflectem um universo superficial de 
pessoas o são. O que eu penso é que as pessoas são loucas, e que 
é preciso traduzir essa secreta loucura, os saltos de imaginação e de 
humor, o medo da morte, as coisas inexprimíveis. E deixar de pôr os 
homens em prateleiras catalogadas. Tudo é contraditório. E o amor, 
por exemplo, acompanha-se sempre com ódio: já reparaste que a 
morte de alguém que gostamos vem sempre acompanhada de uma 
alegria inconfessável? Que há um componente de prazer no 
desgosto? E os diálogos, ela disse, ele disse. Eu acho que o romance 
tem de ser uma espécie de tricot subterrâneo, a correr por baixo da 
aparência. (ANTUNES, 2005, p. 233-234) 
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É essa a arte que, segundo Lobo Antunes, afasta-o da depressão, e 

que se tornou uma obsessão que o domina vinte e quatro horas por dia. 

Abaixo, elencamos alguns trechos de entrevistas concedidas pelo autor nas 

quais aborda a necessidade que sente de estar aliado aos livros, sendo o 

escrever, uma metáfora dos membros de seu corpo: 

 

A minha vida está sempre habitada e, quando estou a escrever, o 
livro ocupa-me 24 horas por dia. Nunca entendi porque é que o fazia. 
Gosto de estar sem escrever [...]. O problema é que depois começo a 
sentir-me culpado. Como se me tivessem dado uma coisa que não é 
minha e que eu tenho obrigação de transmitir. É como se o livro não 
fosse meu. [...] Quando digo que ninguém escreve como eu, não 
implica vaidade nenhuma. Não foi feito por mim, a única coisa que fiz 
foi esvaziar-me para o receber. (ARNAUT, 2009, p. 148) 
 
De resto, a nossa vida é sempre uma luta contra a depressão. 
Arranjar mecanismos adaptativos. [...] um livro é sempre um suicídio. 
Quer dizer: é uma possibilidade de um gajo alcançar a sensação de 
imortalidade. Não se encontra nenhum suicida que não tenha a 
sensação de imortalidade, quer dizer, o suicídio é o assassínio de 
outra pessoa. 
[MV] E como é que esse fenómeno se pode transferir para a escrita? 
[LA] Sai de nós, como um braço ou uma perna, um pedaço de nós 
que deixa de nos pertencer. [...] Ao mesmo tempo, há uma morte, 
mas há um nascimento também, e essa parte é que traz, talvez, a 
alegria de criar. (ARNAUT, 2008, p. 43-44) 

 

Por meio desses trechos, podemos perceber que escrever, para Lobo 

Antunes, é essencial, uma forma de morrer e nascer ao mesmo tempo. Apesar 

de o autor nos recomendar em suas entrevistas que devemos lê-las sempre 

utilizando um filtro: “Nas entrevistas, por vezes dou uma resposta qualquer 

para que me deixem em paz [...]” (BLANCO, 2002, p. 224), acreditamos que 

elas são importantes refletoras do lirismo que compõe a vida de Lobo Antunes 

e que vêm reforçar o nosso discurso. Mesmo ao ser entrevistado, o autor 

busca, a todo instante, projetar nas suas respostas artifícios de caráter literário 

e estabelecer uma relação de “similaridade, de identificação e de semelhança 

para buscar um efeito, um resultado provocador de sentido” (SILVA, 2008, p. 

02). 

De maneira que a reflexão a respeito da literatura, da importância e da 

necessidade de escrever e de estar se (re)elaborando a todo o instante pela 

palavra, acabam se tornando uma marca de suas obras ao mesmo tempo em 

que são, também, a representação de si. O autor, intensamente preso e atento 

ao ato da escrita, a ponto de torná-la sua razão de viver, deixando que ela 
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ocupe integralmente seu tempo, “eu posso conceber a minha vida sem tudo – 

sem as minhas filhas e as outras pessoas de quem gosto – mas não sem 

escrever.” (ARNAUT, 2008, p. 248), escreve para dar nexo à sua vida e 

também para revelar sua obsessão pela arte literária: “Existir para mim é a 

segunda profissão. [...] Tenho trabalhado tanto que julgo que os livros têm 

reflectido cada vez mais um melhor conhecimento do modo de mexer nas 

palavras” (ARNAUT, 2008, p. 248). 

Não é só um modo de trabalhar com as palavras a marca principal de 

Lobo Antunes, mas, sim, a de querer nos mostrar, por meio de sua vida 

literária, o nosso futuro possível, tornando-nos conscientes de que a literatura 

pode nos afetar, assim como o afetou. E toda a história que vemos o autor 

querendo nos contar, por meio de suas cartas, de sua luta com as palavras, 

comprovam que vida e obra, escrita e experiência não se separam, podendo a 

vida de alguém, e nesse caso a de Lobo Antunes, tornar-se o projecto 

ambicioso que tanto quer fazer e que veremos em obras posteriores:  

 

uma feroz e patética descrição de nós todos, portugueses, «do breve 
e vetusto país que é o nosso» como vai escrito algures. De Lisboa. E 
do envelhecimento, sobretudo do envelhecimento, mecanismo que 
horrorisa e apaixona. Das relações de um velho casal consumido pelo 
ódio recíproco. De um mundo morto. Da desesperada ternura. 
Durante algum tempo pensei chamar a isto Saída para o Mar.  
Enfim, eram estes alguns dos meus projectos. E, afinal como fiquei 
longe deles! Como falhei! Vou acabá-lo, já agora, ao livro, só para ver 
como ficará. (ANTUNES, 2005, p. 230 – grifos do autor) 

 

Ao lermos essas linhas, o que nos chega imediatamente aos lábios, é 

falarmos, gritarmos a esse jovem, no auge dos seus 28 anos e empedernido de 

realidade que não foi ele quem falhou, fomos nós. Fomos nós que, mesmo 

vendo-nos em matéria retratada em seus livros, não somos capazes, ainda, de 

nos transformar no derramamento da ternura que Lobo Antunes tanto vocifera 

em suas obras. 

 

3.3 Um projeto transparente: “escrever até que as pedras se tornem mais 

leves que a água” 

 

Se nos perguntarmos: “do que é feito um escritor literário”?, talvez 

responderíamos, inicialmente, que é feito de sensibilidade, de olhar perspicaz, 
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formado de senso crítico, de um saber experiencial com as palavras. A priori, 

numa tentativa pedante, poderíamos buscar inúmeros adjetivos e argumentos 

para responder o que, ao nosso ver, pode não ser respondido dentro de uma 

definição trivial. Talvez por isso, só encontramos nos dicionários a definição de 

escritor como sendo um autor de obras literárias ou científicas (FERREIRA, 

2010, p. 305). Isso porque, ser um escritor vai além de uma explicação objetiva 

do termo. Tornar-se escritor de obras literárias é ser, também, dotado de uma 

ligeireza do olhar, de estar sempre em estado de estranhamento do mundo, de 

transformar emoções e sensações em palavras, e coisas em emoções; é tornar 

um momento do mundo durável ou fazê-lo existir por si, saturando cada átomo, 

eliminando tudo o que é resto, superficialidade, mas incluindo no momento e de 

maneira transparente o absurdo, os fatos, o sórdido (WOOLF apud DELEUZE, 

1992, p. 223). Segundo Sartre (2004, p. 21), o escritor também é aquele que 

“decidiu desvendar o mundo e especialmente o homem para os outros homens, 

a fim de que estes assumam em face do objeto, assim posto a nu, a sua inteira 

responsabilidade”, de maneira que, ao nos mostrar quem somos, não é mais 

possível ignorar o mundo e nos mantermos inocentes diante das situações que 

nos rodeiam.  

Ora, se ao escritor literário cabem todas as definições propostas e 

possivelmente outras mais, não seriam o somatório dessas características que 

temos visto transbordar, até agora, em António Lobo Antunes? Desde que 

iniciamos nosso estudo, temos ressaltado a importância que o fazer literário 

tem para e na vida desse escritor. Ele mesmo compara sua relação com a 

escrita como a de uma mãe ao colocar seu filho para adormecer: 

 

O pior para mim é que escrever não me dá prazer nenhum! Mas não 
posso passar sem isto. Os tormentos do parto tiram-me a sensação 
de estar fruir o que quer que seja. [...] E quando dou por mim estou a 
deitar palavras no papel com a ternura de quem deita um filho. 
(ANTUNES, 2005, p. 202) 

 

Desde as suas cartas enviadas da guerra até a publicação dos 

romances que compõem o Ciclo de Aprendizagem, Lobo Antunes afirma ser é 

um escritor que busca se libertar de seu imenso fardo de fantasmas e que 

estoura, “literalmente, de palavras. De frases, de ideias. Abandonei tudo o 

resto. Praticamente não penso em mais nada. Só sinto esta espécie de bexiga 
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que, por mais que a esvazie, continua cheia” (ANTUNES, 2005, p. 202). O 

homem Lobo Antunes, segundo o jornalista José Manuel Rodrigues da Silva, 

“vestiu de facto, de tal modo, a tempo (quase) inteiro, o hábito de escritor que 

hoje (quase) nada do que ele diga passa ao lado do ofício da escrita. Assim, 

sempre, obsessivamente, quando fala. Fala do que falar. (SILVA apud 

ARNAUT, 2008, p. 234). De tudo que viu e ouviu na guerra e após dela ter 

“retornado”, nosso autor, assim como o escritor proposto por Deleuze (1993, 

p.14), é aquele que, apesar de regressar com os olhos vermelhos, com os 

tímpanos perfurados, vê a literatura, como uma das boias de salvação em que 

se aguenta à superfície (ANTUNES, 2009, p. 62) e a qual também deseja que 

se torne para os homens. Por isso, a escrita é sua obsessão e diz não 

conseguir viver fora dos livros. Seu anseio é mostrar o homem ao homem, 

iluminando-o através de frases, mostrando-lhe suas emoções e contradições, 

os desterros de suas almas através de páginas espelhos.  

Na obra Memória de Elefante, por exemplo, vemos, além do grito 

doloroso de um médico que não consegue curar-se das feridas que a guerra 

lhe causou, o grito do homem comum que é silenciado pela sociedade. As 

narrativas dos médicos psiquiatras que encontramos tanto em Memória de 

Elefante (2009) quanto em Conhecimento do Inferno (2006), não são somente 

uma forma de chamar a atenção para o silenciamento imposto pelo regime 

ditatorial da época, mas, sim, para o sutil amordaçar que a sociedade do 

consumo, dos médicos, dos rémedios, hospitais tem nos imposto. Com o intuito 

de nos “curar” da nossa miséria existencial, de nos fazer esquecer quem 

podemos ser, vamos nos deixando medicar pela pilulazinha que tomamos em 

jejum pela manhã – com a intenção de conseguirmos passar pelo dia – pelo 

comprimido da noite, que nos obriga a fechar os olhos e a esquecer da solidão 

e da miséria absoluta que em nós habita: 

 

Na urgência os internados de pijama dir-se-ia flutuarem na claridade 
das janelas como viajantes submarinos entre duas águas, de gestos 
lentificados pelo peso de toneladas dos remédios. [...] Havia também 
os que se apresentavam sozinhos, baços de fome, a oferecerem a 
nádega à seringa a troco de uma cama onde dormir [...]. Aqui, pensou 
o médico, desagua a última miséria, a solidão absoluta, o que em nós 
próprios não aguentamos suportar, os mais escondidos e 
vergonhosos dos nossos sentimentos, o que nos outros chamamos 
de loucura que é afinal a nossa e da qual nos protegemos a etiquetá-
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la, a comprimi-la de grades, a alimentá-la de pastilhas e de gotas 
para que continue existindo (ANTUNES, 2009, p. 38) 
 
Nas reuniões do hospital, de dia, assaltava-o a impressão esquisita 
de que eram os doentes quem tratavam os psiquiatras com a 
delicadeza que a aprendizagem da dor lhes traz, que os doentes 
fingiam ser doentes para ajudar os psiquiatras, iludir um pouco a sua 
triste condição de cadáveres que se ignoram, de mortos que se 
supõem vivos e cirandam lentamente pelos corredores na gravidade 
comedida dos espectros, [...] espectros falsos, de suíças de estopa e 
narizes de cartão, espectros ridículos dopados de sabedoria inútil. 
(ANTUNES. 2006, p. 51) 

 

O psiquiatra e narrador-personagem, que durante as narrativas alterna-

se entre a primeira e terceira pessoa e, que não podemos esquecer, apresenta-

se também como um autor, ainda coloca-se como mais um dos espectros 

humanos, pois quer nos mostrar que, independente do grau de instrução, todos 

estão fadados a morar na caverna de sua ignorância, inebriados da falta de 

amor, de reconhecimento do outro enquanto humano. Assim, é através da arte 

da palavra que o autor deseja abolir as distâncias exteriores e interiores que 

separam as pessoas. A obra literária, para ele, é capaz de levar luz aos 

caminhos mais obscuros dos homens, causando disfunções no mesmo instante 

em que conduz à convalescença: 

 

O psiquiatra desejou com desespero um esperanto que abolisse as 
distâncias exteriores e interiores que separam as pessoas, do 
aparelho verbal capaz de abrir as janelas de manhã nas fundas noites 
de cada criatura como certos poemas de Ezra Poud nos mostram de 
súbito os sótãos de nós mesmos num maravilhamento de revelação: 
a certeza de ter topado um companheiro de viagem em banco à 
primeira vista vazio e a alegria da partilha inesperada. (ANTUNES, 
2009, p. 53) 

 

Por meio da literatura, Lobo Antunes também pode atuar como médico. 

Enquanto escritor, ele é um médico de si e do mundo, pois o mundo, segundo 

Deleuze (1993, p. 13-14), é formado de sintomas cuja doença se confunde com 

o homem. O autor parece desejar curar esse homem pela sua escrita, libertá-lo 

para que a vida possa fluir e ser fruída. Ao mostrar ao homem o caos interno e 

externo causados pela guerra, lembrando e relembrando as destruições 

patrimoniais, físicas e mentais provocadas pela ambição de um governo, como 

vemos em Os Cus de Judas (2010), o autor quer que esse homem promova 

uma revolução em si e do real que o circunda: 
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Porque camandro é que não se fala nisto? Começo a pensar que o 
milhão e quinhentos mil homens que passaram por África não 
existiram nunca e lhe estou contando uma espécie de romance de 
mau gosto impossível de acreditar, uma história inventada com que a 
comovo a fim de conseguir mais depressa [...] que você veja nascer 
comigo a manhã na claridade azul pálida que fura as persianas e 
sobe dos lençóis. (ANTUNES, 2010, p. 65) 
 
O Chiúme era o último dos cus de Judas do Leste, o mais distante da 
sede do batalhão e o mais isolado e miserável: os soldados dormiam 
em tendas cónicas na areia, partilhando com os ratos a penumbra 
nauseabunda que a lona segregava como um fruto podre [...]. 
Sessenta pessoas encerradas na sanzala alimentavam-se em latas 
ferrugentas dos restos de comida do quartel, mulheres acocoradas 
sorriam para a tropa o riso vazio das efígies das canecas de loiça 
(ANTUNES, 2010, p. 66-67 – grifos nossos) 

 

Ao relatar os fatos desumanos que os soldados experienciaram na 

guerra, nosso autor-narrador-personagem espera que seus leitores sejam 

afetados pela leitura, reconhecendo a si mesmos no mesmo instante em que 

há a conscientização da barbárie. De maneira que nessa reverberação, isto é, 

da ação da obra no homem, haja a criação de um outro, permeado de 

humanização. E por humanização, entendemos, assim como Antonio Candido 

(2011, p. 182), o processo que confirma no homem aqueles traços que 

julgamos essenciais, como a prática da reflexão, a busca pelo saber, a 

apuração das emoções e do senso de beleza, a capacidade de refletir sobre os 

problemas da vida, compreendendo a complexidade do mundo e dos seres.  

Nas obras de Lobo Antunes, encontramos um texto que visa humanizar 

o homem, pois a literatura, ainda nas palavras de Candido (2011, p. 182), é 

capaz de desenvolver em nós a quota de humanidade que precisamos. Ela nos 

torna mais compreensivos e abertos para com nosso semelhante. Tal como 

Barthes nos diz em sua Aula (2013), acreditamos que a escrita empreendida 

por Lobo Antunes é formada pelo trabalho esplendoroso que o autor realiza 

com a língua, por meio de sua prática de escrita. Esta é uma prática em que é 

possível ouvirmos a língua fora do poder, com a intenção de causar uma 

revolução permanente, não pela sua mensagem, mas antes, pelo teatro que o 

jogo de palavras se torna (BARTHES, 2013, p. 17). Nesse jogo, a revolução 

proposta por Lobo Antunes, e que temos visto desde sua obra de cartas, não é 

aquela que usa a literatura de forma engajada, no sentido comumente 

empregado do termo. É um tipo de escrita de narrativas em que há saber e 

sabor:  



 

108 
 

história em que eu, folheando-a no intuito de a corrigir, armado de um 
lápis vermelho destinado a uma carnificina de emendas, encontrasse 
de súbito, a acenar-me alegremente sentado num parágrafo como no 
muro da quinta do meu avô, o filho do caseiro que me ensinava a 
armar aos pássaros e a roubar figos no pomar vizinho e que deve ser 
hoje um bate-chapas confinado a um segundo andar em Alverca, sem 
espaço para as cegonhas de Benfica, para as árvores da mata, para 
aquela dimensão religiosa, envolvente, auroral, entre céu e terra, 
onde as laranjeiras respiram devagar e os peixes do  tanque nos 
entram e saem do corpo pelos poros da pele. (ANTUNES, 2013, p. 51 
– grifos nossos) 

 

Nesse trecho da belíssima crônica intitulada O coração do coração, o 

autor passa toda a narrativa nos mostrando a visão automatizada que vamos 

adquirindo em relação às coisas. Nós somos o filho do caseiro que, quando 

crianças, conseguia olhar “para as árvores da mata, para aquela dimensão 

religiosa, envolvente, auroral, entre céu e terra, onde as laranjeiras respiram 

devagar”. Mas, “como as páginas são espelhos”, somos também o filho 

crescido do caseiro, um operário tomado pela rotina diária, incapaz de apreciar 

as belezas de outrora, pois com o tempo “nos tornamos surdos demais para 

entender, opacos à condição angélica dos inválidos, órfãos e das mulheres 

casadas, os únicos seres que conheço capazes de voar sobre o mistério das 

coisas” (ANTUNES, 2013, p. 52). E uma das formas dessa opacidade e surdez 

serem curadas, segundo o autor, é por meio da literatura. Ela traz em si, como 

afirma Antonio Candido (2011, p. 178), o bem e o mal, humanizando 

profundamente o homem, pois o faz viver. Nas obras de Lobo Antunes, 

principalmente as que estamos a tratar nesse estudo, encontramos o que 

Barthes (2013, p. 18) chama de “responsabilidade da forma”, uma escrita sem 

ideologias, pois ao transformar a linguagem, ao assumir a responsabilidade da 

forma, o autor também transforma o mundo e combate o acomodamento de 

seus leitores. 

Sabemos que as crônicas de Lobo Antunes não estão entre as obras 

centrais dessa pesquisa, mas as trouxemos para evidenciar que, em todos os 

gêneros, seja pelas cartas, romances e crônicas, o autor almeja transmitir a 

seus leitores a necessidade de acordarem para as sutilezas que os circundam. 

Nos diferentes gêneros trabalhados pelo autor, podemos viajar com ele e ter a 

oportunidade da fruição. A consideração conferida pelo escritor a seus leitores 

não é a de amigo, “mas companheiros, como para Ulisses ou o general De 
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Gaulle, que reivindicavam, de formas diferentes, o mesmo privilégio: o de 

fazermos juntos uma estranha viagem” (ANTUNES, 2002, p. 125).  

Independente da acessibilidade da linguagem encontrada nas obras de 

Lobo Antunes, é possível ocorrer o processo de humanização e enriquecimento 

“por meio de conhecimento oriundo da expressão submetida a uma ordem 

redentora da confusão” (CANDIDO, 2011, p. 182). Ao que nos parece, devido 

seus romances assumirem uma linguagem que só aparentemente seleciona os 

leitores, as crônicas, por trazerem em si um estilo de familiaridade entre o 

escritor e o seu público, carregadas de uma linguagem leve, doce, que 

transmite certa afetividade, mas não por isso menos rica em elaboração 

estética, são os barquinhos de papel que o autor lança no jornal aos domingos 

com a intenção de que alguém os apanhe: 

 

apetece-me fazer de cada página um barquinho de papel e deixá-lo 
navegar pelas sarjetas na esperança de que outra mão as receba 
como uma espécie de Índia onde cheguei por acaso, juntamente com 
o ecozinho de um assobio no escuro e um sobrolho apreensivo da 
mãe. (ANTUNES, 2002, p. 125) 

 

Tanto nos romances quanto no livro de cartas, vemos o autor fazer uso 

de seu “assobio no escuro”, na tentativa de que alguém, algum leitor, responda 

ao assobio ou mesmo que encontre, por qualquer caminho pelo qual passar, 

alguma das páginas barquinhos que foram soltas pelo autor em suas obras. 

Lobo Antunes tece romances formados, em sua maioria, de palavras 

duras, quase hostis que, em uma primeira impressão, ao leitor menos 

experiente, podem denotar uma exibição narcisista; seu intento, no entanto, 

parece ser o de mostrar que a forma de sermos curados da opacidade e surdez 

que nos ronda é por meio da literatura.  Suas obras, ao contrário do que 

possam parecer – piruetas com a linguagem – desejam que o leitor reconheça 

o duro trabalho que o texto reivindica e seja capaz de articular as palavras, 

deixando-as que comuniquem com seu espírito, e o levem, primeiro, a se 

organizar, para, em seguida, organizar o mundo (CANDIDO, 2011, p. 179). De 

maneira que o leitor fica, então, imerso em um universo que não é dominado 

por ele, mas que o desafia a todo instante de forma paradoxal, projetando-o 

para uma estética que Cristina Robaldo Cordeiro (2004), no artigo Procura-se 

leitor, denomina de desprazer. Segundo a autora, o leitor de Lobo Antunes é 
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projetado em voo para as coisas, precisando sentir o medo e o gostar desse 

medo que tem; precisa sentir-se desamparado até que volte a ter os pés em 

terra novamente e, nesse ciclo, necessita voltar a voar, a ter medo, a gostar e 

reiniciar tudo novamente, pois o desprazer 

 

está então nesse «pânico feliz» do confronto com a própria 
ambivalência da vida, de uma vida devorada pelos objetos, 
desfigurada pelos outros, que tornam relativo o valor absoluto dos 
termos que compõem (do amor, da liberdade, da verdade, da morte), 
no desassossego de uma escrita que privilegia a ambiguidade no 
próprio gesto de fazer ficção e concilia a desmesura e o segredo, o 
excesso do dizer e o não-dito. (CORDEIRO, 2004, p. 126) 

 

Ao submergirmos de nosso “pânico feliz”, nós, leitores, somos capazes 

de perpassar por “cenários atravessados por formas várias de desamor, e de 

onde irrompe, sob a meticulosa e cerebral ordenação de um complicado 

puzzle, a força pulsional da vida e dos afectos na desordem delirante das 

palavras” (CORDEIRO, 2004, p, 126). Destarte, a intenção de Lobo Antunes é 

a de conferir, por meio da literatura – seja ao leitor comum, que tem por 

diversão ler suas crônicas aos domingos nos jornais, seja ao leitor mais 

experiente, que procura captar todos os sentidos flutuantes das palavras – a 

liberdade de pensamento, de emoções, o direito de sermos humanos. 

Assim como Antonio Candido (2011, p. 188) afirma que a literatura 

precisa tornar-se um direito de todo ser humano, pois corresponde a uma 

necessidade universal, algo indispensável à forma de nossos sentimentos, 

visto organizar nossa visão de mundo e nos libertar do caos, Lobo Antunes 

acredita que ela deve ser básica ao homem como o pão que nos alimenta a 

cada dia: 

 

Embora para mim escrever nunca tenha sido um acto de grande 
prazer, simplesmente quando não escrevo ando mais mal disposto, 
começo a ficar insuportável e depois é a tortura. 
Mas é estar ao pé das pessoas e estar com elas. Lembro-me muitas 
vezes do Tchekov, [...] e na ideia que ele tinha da importância do acto 
literário, como este acto pode ser interveniente junto das pessoas e 
as pode ajudar. [...] no sentido de ajudar as pessoas a entenderem-se 
e de nos ajudar também a entendermo-nos um bocado melhor. 
Isto é uma visão optimista e utópica, mas eu acho que não faz mal 
nenhum ser-se optimista e ser-se, se for necessário, um bocado 
utópico. [...] Eu penso que a escrita pode ir directamente ter com as 
pessoas simples. (Neruda falava também disto), e falar-lhes... Ser tão 
importante para elas como o pão, como queria o Neruda. Há-de haver 
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um dia em que isso há-de acontecer, com certeza. (ARNAUT, 2008, 
p. 27-28 – grifos nossos) 

 

Quando o direito à literatura é negado ao cidadão, também lhe é 

negado e restringido o direito de se livrar de sua condição de miséria física e 

espiritual. O que fica, à camada mais carente da sociedade, é a literatura de 

massa que não é capaz de livrar o homem de sua ignorância. Por isso, é que 

um escritor como António Lobo Antunes faz-se essencial dentro do estrato 

literário. Mesmo reconhecendo que seu estilo de escrita, em alguns momentos, 

torna-se entrave para alguns leitores: “Simplesmente há todo o problema da 

dificuldade da escrita e a minha é toda muito carregada de metáforas, eu sinto-

a realmente muito barroca. [...] apesar de tudo, talvez seja possível chegar às 

pessoas através dessa maneira” (ARNAUT, 2008, p. 27), sabe que é pelo seu 

interior, pelos seus círculos concêntricos que o leitor, aquele que se aventurar a 

sentar-se ao lado dos demônios e por eles ser sufocado, será o mesmo que, 

tendo fechado o livro, terá assento garantido ao lado dos anjos: 

 

Caminhem pelas minhas páginas como num sonho porque é nesse 
sonho, nas suas claridades e nas suas sombras, que se irão achando 
os significados do romance, numa intensidade que corresponderá aos 
vossos instintos de claridade e às sombras da vossa pré-história. E, 
uma vez acabada a viagem 

e fechado o livro 
convalesça. Exijo que o leitor tenha uma voz entre as vozes 

do romance 
ou poema, ou visão, ou outro nome que lhes apeteça dar 
a fim de poder ter assento no meio dos demónios e dos 

anjos da terra. (ANTUNES, 2002, p. 110) 

 

A salvação por meio da escrita, a salvação por meio da literatura são 

uma coisa só, seja para nós ou para o escritor. Quando doa sua vida à escrita 

e torna-se autor de seu próprio dom de escrever – não basta querer, é preciso 

trabalhar para ganhar a tal familiaridade com as palavras – Lobo Antunes 

dedica-se não só à transformação do romance, mas à do homem e do mundo 

pelo viés da linguagem.  

Ao realizar os “exercícios de piano”, transformando personagens em 

instrumentos de uma orquestra, criando uma sinfonia de palavras capazes de 

nos “fazer chorar sem nos oferecer um lenço” (ANTUNES, 2002, p. 125), o 

autor nos confere o papel de co-autoria de nosso real. Cada página de suas 
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obras literárias tornam-se espelhos que nos mostram não somente a nós 

próprios e o nosso presente, mas o futuro e o passado, sonhos, catástrofes, 

desejos e recordações (ANTUNES, 2013, p. 51). E ao nos vermos e 

depararmo-nos com o espectro opaco de sentimentos plastificados que nos 

constitui, o autor pede que regressemos “desses espelhos como quem 

regressa da caverna do que era” (ANTUNES, 2002, p. 111), pois este é o único 

meio de conferirmos sentido à nossa vida, o único que nos proporcionará a 

salvação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Lobo Antunes é detentor de um estilo peculiar, cuja leitura causa 

exaustão e fulgor. Dizemos exaustão pois quando estamos a ler qualquer um 

de seus romances, deparamo-nos com uma linguagem muito pessoal, peculiar, 

rebuscada e, ao mesmo tempo, hostil e íngreme. Para apreciar seu estilo e 

sentir seu sabor é preciso mastigar sua linguagem, deglutí-la, fazer dela o 

elemento essencial, haja vista que ler Lobo Antunes exige outras leituras, 

ouvidos apurados para o Jazz e música clássica, olhar estilístico para a pintura 

e poesia, ao mesmo tempo em que requer olhos para o banal, para os bibelôs 

sobre a televisão, para os naperons e as casas sem porteiras (ARNAUT, 2008, 

p. 256). Dessa maneira, é preciso conhecer tudo o que nos edifica e destrói, 

tijolo a tijlo, para podermos conhecer a nós mesmos e, consequentemente, o 

autor. 

E conhecer a si mesmo, assim como aprender a apreciar Lobo 

Antunes, leva tempo, dá trabalho. Ler suas páginas é como remexer no 

negrume de nossa memória, nos medos da infância, na indiferença cotidiana 

recebida e proferida, nos fracassos e humilhações diárias, ou seja, em tudo 

aquilo que nos incomoda e queremos esquecer, lançar fora. E por deitarmos 

fora, é que nosso autor-trapeiro traz-nos tudo de volta, em palavras. Porque 

não é atirando fora os “restos, fragmentos, emoções truncadas, sombras 

baças, inutilidades minúsculas” (ARNAUT, 2009, p. 87) que nos tornaremos 

aquele povo em devir, tão esperado por Deleuze (1997). É enfrentando o que 

somos, olhando para dentro de nosso interior e por fora da intensidade inicial, 

vagando pelo ermo dos dias e chegando “ao meio dia da alma buscando-a 

entre restos de comida, espinhas, dejectos, lâmpadas fundidas” que 

perceberemos os “brilhos, cintilações, serventias” (ARNAUT, 2009, p. 88) 

existentes no mundo.  

A presente pesquisa teve como intento inicial investigar a aproximação 

entre o sujeito que se evidencia nos três primeiros romances do autor – que 

são considerados de cunho autobiográfico – e aquele que figura na obra Deste 

viver aqui neste papel descripto: cartas de guerra – um livro de missivas que 

coloca em xeque os limites entre realidade e ficção, de modo a verificar como 

vida e obra, personagem ficcional e autor empírico, em muitos momentos, 
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(con)fundem-se. Partindo de elementos comuns a estas obras: dados 

biográficos do autor e do contexto histórico-social em que estava inserido o 

sujeito das quatro obras; a atribuição do nome António Lobo Antunes e da 

profissão de médico psiquiatra às personagens centrais dos romances; bem 

como os traços estilístico-literários presentes nas cartas, construímos a 

hipótese de que nas obras assumidas como corpus para esta pesquisa, 

António Lobo Antunes ultrapassa os conceitos do que denominamos de 

autobiografia ou autoficcção, construindo obras – pertencentes a um gênero 

ainda não definido pela crítica –  em que, muitas vezes, é impossível 

desvincular vida e obra literária, as quais se fundem e se confundem, revelando 

a crença no poder humanizador da literatura, a qual não é simplesmente 

escrita, mas vivida intensamente por Lobo Antunes. 

Para a realização desse intento, dividimos nosso estudo em três 

capítulos, os quais tiveram o objetivo de evidenciar, gradativamente, seu 

projeto literário. No primeiro capítulo, dividido em subitens, realizamos uma 

breve apresentação do autor e das características principais de sua escrita, 

com o propósito de evidenciarmos a qualidade estético-literária da obra de 

Lobo Antunes. Traçamos, ainda, uma apresentação breve, de cada uma das 

obras a serem estudadas em nossa pesquisa. 

No segundo capítulo, o qual foi dividido em dois subitens, 

apresentamos um breve recorte dos conceitos que giram em torno das escritas 

do eu. Para compor nossas discussões, elencamos as teorias de Roland 

Barthes em sua tese A morte do autor (2004), e de Michel Foucault em O que é 

um autor? (2013), passando por outros que refletem a respeito da importância 

do ato de escrever sobre si, como no caso do gênero da autobiografia, criado 

por Philippe Lejeune, e de se colocar como personagem-autor ficcional nas 

obras, como defendido por Doubrovsky, Klinger e Leonor Arfuch e outros. 

Nossa intenção, ao somar à nossa pesquisa os textos desses críticos e 

teóricos que abarcam temas sobre as escritas de si, foi a de mostrar que a 

questão a respeito de quem é o autor e se está presente ou não no texto, 

torna-se uma aporia, não sendo possível separarmos o sujeito individual, 

enquanto autor, daquele que escreve para o público. Conseguimos, a partir 

destas considerações, demonstrar que, apesar de os romances de Lobo 

Antunes criarem um “espaço biográfico”, defendido por Arfuch e esbarrarem no 
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gênero autoficção, sugerido por Doubrovsky e reelaborado por críticos como 

Klinger, Lecarme, Jeannelle e outros, suas obras não se encaixam em nenhum 

dos gêneros citados e a nenhuma teoria específica. Isto porque, Lobo Antunes, 

em sua escrita, foge dos padrões tradicionais, e faz mais do que se colocar 

como personagem de sua obra, visto  refletir sobre o processo de escrita 

continuamente,  como se o fazer literário, a pessoa Lobo Antunes e o autor 

fossem um só. 

No terceiro capítulo, dividido em três tópicos, defendemos a ideia de 

que a produção de Lobo Antunes escapa aos rótulos definidos pela crítica. 

Explicitamos, inicialmente, que o refletir a respeito da linguagem e do fazer 

literário sempre foi uma preocupação do autor desde o livro Cartas da guerra 

até seus romances posteriores. Nas quatro obras estudadas, pudemos 

observar que há traços, ainda pequenos, do estilo metaficcional, que chamam 

a atenção para a problematização acerca da realidade ficcional do texto dentro 

do próprio texto, com comentários a respeito do seu processo de produção e 

recepção, exigindo que os leitores também participem desse processo, 

tornando-se co-autores. Evidenciamos que, mesmo nas missivas escritas à 

esposa, nosso autor realizava uma composição atenta, esmiuçava as obras 

que estava lendo, e tecia considerações críticas a respeito de outros autores; 

enviava poemas, trechos inteiros de romances, fugindo, mais uma vez, das 

características conferidas ao gênero textual carta, pois, em vez de relatar sua 

rotina diária como alferes na Guerra de África, fazia literatura ou crítica literária. 

Tanto nas cartas quanto nos romances, foi possível corroborarmos a ideia de 

que Lobo Antunes vê a literatura como uma possibilidade de humanização de 

si e de seus leitores. A relação do autor com a literatura é vivida de forma tão 

intensa e imbricada, que não é mais possível haver uma separação nítida entre 

vida pessoal e vida literária, dado que Lobo Antunes não apenas escreve 

literatura, mas, literalmente, a vivencia. O autor  parece acreditar que é 

somente por meio do literário, de uma revolução com a linguagem, que o 

homem será capaz de libertar-se, de se humanizar e de atribuir sentido à sua 

própria vida. Lobo Antunes faz do litérário a sua razão de viver, motivo de sua 

existência, como explanamos, para mostrar ao seu leitor que é possível 

escolher viver em plenitude, para e na beleza. Mas que, para isso, é preciso 

renunciarmos aos nossos julgamentos banais, aos valores comuns, a fim de 
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que encontremos a “treva fatal, indispensável ao renascimento e à renovação 

do espírito” (ANTUNES, 2002, p. 110). 

A hipótese inicialmente levantada, portanto, confirma-se. Tanto no livro 

de cartas quanto nos romances estudados, há o desnudamento de um “eu” em 

comum. Entretanto, mesmo havendo a aproximação desse “eu” entre as obras 

e a presença de traços autobiográficos, não é possível, como já afirmamos, 

encaixarmos as narrativas de Lobo Antunes no gênero autobiográfico, e nem 

como sendo narrativas autoficcionais. Nosso escritor é um autor plural, 

comprometido com seu tempo, que não se deixa apanhar, cair nas malhas dos 

rótulos propostos.  

Lobo Antunes revela-se, assim, um escritor essencial à cultura 

humana. Isto porque, apesar de seus livros trazerem fatos brutais da Guerra 

Colonial Portuguesa, problemas a respeito da medicina, da busca de 

identidade, temas importantes, se olharmos do ponto de vista político e social, 

veremos que estes são apenas um pano de fundo para seu projeto maior: criar 

uma única obra (ANTUNES, 2016). O autor, utopicamente, faz uso da 

experimentação da linguagem e dos gêneros, da relação com a tradição ao 

mesmo tempo que busca romper com ela, para dar vida a seu projeto artístico-

literário de atingir a todos seus leitores e que ele próprio vive a todo o instante: 

a vida preenchida, vivida e experienciada pela arte. 

Devido à exiguidade do tempo, é preciso deixar cair um ponto final 

nessa dissertação. Mas não quer dizer que esse ponto caracterizará o fim de 

nosso estudo em relação a Lobo Antunes. Não continuar a estudar suas obras, 

explorando temas como a afetividade que permeia suas crônicas, o papel do 

leitor em seus textos, ou o que vem a ser essa tal “obra única” e o escrever “até 

que as pedras se tornem mais leves que a água” (ANTUNES, 2016) é 

deixarmo-nos curar daquela febre que o autor diz que toda a grande literatura 

causa no leitor (ARNAUT, 2009, p. 83). Não continuar (per)seguindo os rastros 

do Lobo é ver apenas parte de um todo; é continuar aceitando a pilulazinha 

diária, que não nos permite a convalesença necessária para adquirirmos a 

nossa voz. Nosso percurso mostrou que é possível vivermos, tal como Lobo 

Antunes, a literatura e não de literatura. Ela é capaz de nos humanizar, afetar, 

de nos dar coragem para sair de nossa “realidade truncada”, sermos o que 

sempre fomos – “mulheres e homens que podem caminhar agora em ruas 



 

117 
 

diferentes por conhecerem, de modo inapelável, a voz da sua alma, e 

detestarem as restrições da falsidade” (ARNAUT, 2009, p. 87-88). 
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